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OORRGGAANNIIZZAATTOORR::  Şcoala cu Clasele I-VIII “Rareş-Vodă”  Ploieşti 
                Director:  profesor IIoonn  DDuummiittrraacchhee 

                  Profesor matematică DDaanniieellaa  BBaaddeeaa  
                        Profesor informatică MMiihhaaeellaa  GGaavvrriillooiiuu 

  

CCOOOORRDDOONNAATTOORR::    Profesor matematică DDaanniieellaa  BBaaddeeaa 

  
 CCoollaabboorraattoorrii:: prof. IIoonn  BBaaddeeaa  Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti                            

            prof. LLuummiinniiţţaa  CCoorrnneeccii SAM „Ing. Gh. Pănculescu” 
                                                                 Vălenii de Munte 

                               Prof. IIoonn  BBaanncciiuu Şcoala „Radu Stanian” Ploieşti 

IINNSSTTIITTUUŢŢIIII  IIMMPPLLIICCAATTEE::  
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 

              Insp. Şc.General:  prof. Gheorghe Borovină 
              Insp. matematică:  prof. Felicia Georgescu 
              Insp. matematică:  prof. Sorin Bucur 

MMOOTTTTOO......  
„ Există şi matematici pure, şi matematici aplicate. În matematicile   pure, 

cercetătorul face "ccuumm  ttrreebbuuiiee,,  ccee  ppooaattee"; în matematicile aplicate, face "ccee  

ttrreebbuuiiee,,  ccuumm  ppooaattee"........””  

GGrriiggoorree  MMooiissiill  

AARRGGUUMMEENNTT::    
   În societatea contemporană succesul  are  la  bază oamenii care  ştiu  să 

comunice,  să  gândească  şi să raţioneze  eficient, să  dezvolte  problemele  de  viaţă,  
să  opereze   cu   date multiple, să  colaboreze  în  echipe  şi  să  demonstreze  o 
puternică motivare pentru ceea ce fac.  

   Pentru formarea competenţelor necesare străbaterii drumului spre cheia 
succesului trebuie să  creem elevilor noştri posibilitatea de a-şi manifesta iniţiativa  
în toate domeniile vieţii şcolare şi personale, să  le  permitem  alegerea  metodei  
potrivite, dintr-o diversitate de metode cunoscute, să-i îndrumăm pentru a putea să 
acţioneze la cele mai ridicate standarde. 

   Desfăşurăm anul acesta ediţia a II-a a simpozionlui, sperând să devină o 
tradiţie, din dorinţa de a spori motivaţia elevilor pentru învăţarea matematicii, de a 
le schimba acestora optica faţă de ,,viitorul  incert”, de a apropia teoria de practică 
şi de cotidian. 

   Departe de a fi o ştiinţă aridă şi formală, matematica este strâns legată de 
muzică, poezie, pictură, cultură în general, reprezentând fundamentul a tot ceea 
ce înseamnă viaţa din jurul nostru. Să arătăm  că matematica nu înseamnă 
“recitarea” de teoreme sau scrierea cu mâna tremurândă pe table a kilometri de 
formule ci un prilej de creativitate, imaginaţie şi descoperire.  
 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Gheorghe+%DEi%FEeica
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Aplicaţii ale geometriei în trigonometrie şi 
algebră 

Autor: Maria Aldea  clasa a VII-a                                               

   Şcoala :„Rareş Vodă” Ploieşti                                       

Profesor îndrumător: Daniela Badea 

 

 

                                Bine aţi venit ,copii ,la ora de geometrie!  

                                Astăzi vom vorbi despre aplicaţii în trigonometrie,  

                               Vom vorbi despre un cerc, despre un pătrat  

                               Şi vom vedea cum arată un patrulater schimbat,  

                               După doar 12 slide-uri, lecţia se va termina  

                               Dar la sfârşit veţi realiza,  

                               Că aţi învăţat trigonometria  

 

 În ABC unghiul A are măsura x (x 90
0
), iar lungimea laturii BC este a. Să se 

determine raza cercului circumscris triunghiului. 

 

        Fie O centrul cercului circumscris ABC şi R lungimea razei acestuia. 

 Considerăm cazul când 090x . BOC este isoscel, OB = OC = R, 

 iar m xBCmBOC 2)()(  . 

 Construim înălţimea OO`, O`BC. Avem O`C = O`B = 
2

a
 şi 

 m xOCO  )`( . Din O`OC dreptunghic obţinem 
1sin

`

O

CO
OC    1

sin2 x

a
R   

 Aplicăm teorema cosinusului în BOC  şi obţinem                                                                  

   
 2                                                   

2cos122cos12

2cos22cos2

2
2

222222

x

a
R

x

a
R

xRRaOOCOBOCOBBC
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2

x

 În BOC avem     x
x

CmBm 


 0
0

90
2

180
.Construim înălţimea BB`, B`

OC  

Din B`BC dreptunghic în B` obţinem   xaxaCBCBB cos90sinsin` 0  , iar din `BOB  

dreptunghic în B` rezultă  3               
2sin

cos

2sin

cos

sin

`

x

xa
R

x

xa

B

BB
OB





               

 

 Observând că în soluţiile anterioare expresiile găsite pentru R nu  

depind de lungimile laturilor AB si AC , se poate găsi o altă exprimare a  

lungimii lui R particularizând ABC, considerându-l isoscel cu AB = AC.  

Înălţimea din A intersectează BC în M şi cercul circumscris în A`. 

 Avem   .2`,
2

,
2

` RAA
a

BM
x

BAAm   În ABM dreptunghic în M  

2
sin2

sin x

a

A

MB
AB   

ÎnABA` dreptunghic în B  4                    

2
cos

2
sin4

2
cos

`
xx

a
RR

A

AB
AA     

Din relaţiile (1), (2), (3) şi (4) determinate anterior în cele patru soluţii de rezolvare putem 

determina câteva identităţi trigonometrice şi anume: 

  - din relaţiile (1) şi (2) 
 

 5               
2

2cos1
sin

2cos12sin2

2 x
x

x

a

x

a 



            

  - din relaţiile (1) şi (3)  6                       cossin22sin
2sin

cos

sin2
xxx

x

xa

x

a
                    

  - din relaţiile (1) şi (4)  7             
2

cos
2

sin2sin

2
cos

2
sin4

sin2

xx
x

xx

a

x

a




          

Egalitatea (7) ce se poate obţine din cea anterioară, înlocuind x cu 
2

x
. 

       Cazul 
090x se tratează similar ţinând cont de faptul că  

     xBACmBCm 22  
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x
xBACm

OmxBOCm 


 0
0

1

0 180
2

2360

2
2360  .  

Obţinem deci 
 x

a
R




0180sin2
  (8). 

De observat că  pentru orice unghi cu  măsura x cuprinsă între 0
0
 şi 180

0
, din relaţiile (1) şi (8) 

obţinem  xx  0180sinsin . Ca urmare relaţiile (5), (6) şi (7) sunt valabile    .180,0 00 x  

Dacă într-un ABC  notăm bACaBCcAB  ,, , din relaţia (1) avem 

C

c

B

b

A

a
R

sin2sin2sin2
  R

C

c

B

b

A

a
2

sinsinsin
 , adică teorema sinusurilor. 

 

Fie AB un diametru fix al unui cerc de centru O şi rază R, iar M un punct arbitrar  

pe cerc. Tangenta în M la cerc taie tangentele în A şi B , respectiv în P şi Q. 

a) Să se arate că OPQ  este dreptunghic în O şi .2 BQAPR   

b) Dacă   060BOMm să se determine aria trapezului ABQP în funcţie de R. 

c) Determinaţi aria trapezului ABQP în cazul general. 

a) Cum tangentele duse din acelaşi punct la cerc au aceeaşi lungime QBQM   şi PM = PA 

De asemenea MOPAOP   şi QOMQOB  . Vom avea 

     
   




 090
2

BOMmAOMm
QOMmPOMmPOQm  

OPQ  este dreptunghic 

Aplicând teorema înălţimii în acest triunghi obţinem  

                                      MPMQOM 2  .2 BQAPR   

b) Când   060BOMm  030 QOMQOB şi
3

3
300 R

tgRBQ  , 

R
OM

PO 2
30sin 0

 , 360sin 0 ROPAP  şi aria trapezului este                 

.
3

34
2

3

3
3

2

1 2R
R

R
RS ABQP 














  

c) Notăm   BOMm . Din congruenţele MOPAOP  si MOQBOQ  rezultă că  
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2

2
OMPQ

SS POQABQP


 .  

Cum 
2


tgRQB   şi 

2


ctgRAP  










22


ctgtgRQBAPMQMPPQ = 

2
cos

2
sin

2
cos

2
sin

2
sin

2
cos

2
cos

2
sin 22





































 R
  

 

         Amplificând cu 2, folosind relaţia (7) din problema 1 şi formula trigonometrică fundamentală 

obţinem  
sin

2 2R
S ABQP  .  

      Fiindcă am văzut câteva aplicaţii ale geometriei în trigonometrie prin deducerea formulelor de 

la problema 1, să nu uităm nici frumuseţea problemelor de algebră.  

      În acest context, în trapezul ABPQ construim OS || AP, SPQ şi MN || QB, NAB.  

Notăm AP = x şi BQ = y. 

Observăm că OS este linie mijlocie în trapezul ABQP şi conform teoremei 

 liniei mijlocii în trapez
22

yx
OS

BQAP
OS





 ,  

adică media aritmetică a numerelor x si y. 

Din punctul a) al problemei avem OPQ dreptunghic. Aplicând teorema catetei avem 

yxOMyxOMBQAPMQMPOM  22 ,adică media geometrică a numerelor x şi  

y.  

Cum OMNMOS  ca unghiuri alterne interne  

yx

xy

OS

OM
MN

MN

OM

OM

OS
MNOOMS




2
~

2

  adică media armonică a numerelor x si y. 

Comparând lungimile laturilor în triunghiurile dreptunghice SOM şiMON  vom avea 

BQ < MN < OM < OS < AP x
yx

yx
yx

yx
y 









2

2
, adică inegalitatea mediilor pentru 

două numere pozitive, cu menţiunea că egalitatea are loc dacă şi numai dacă x = y ceea ce înseamnă 

că ABQP este dreptunghi. 
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Matematica şi muzica 

Autori: Martin Alexandra&Pop Carmen Luiza,  clasa a XI-a 

Liceul Teologic Penticostal „Betel”Oradea 

Profesor Coordonator: Chişiu Gabriela 

 

“Matematica este o limbă şi o ştiinţă.” 

- Lucian Blaga 

 

Matematica este indubitabil baza tuturor ştiinţelor. Ea studiază relaţii cantitative, 

modele de structură, de schimbare şi de spaţiu. Ea foloseşte structuri logice, 

algoritmi şi formule pentru a da sens şi a aprofunda diferitele ştiinţe 

naturale. Fizica, astronomia, chimia şi restul ştiinţelor depind în 

mare măsură de matematică pentru a avea un fundament. 

Matematica s-a dezvoltat datorită nevoii omului de a face 

calcule uzuale în vederea comercializării, măsurării 

suprafeţelor şi chiar în astronomie. Civilizaţiile antice s-au preocupat 

de matematică, încercând mereu să o aprofundeze şi să o înţeleagă. 

Ea este văzută ca o limbă internaţională, indiferent de etnie sau de sex, oricine 

poate să o înveţe şi să o „comunice”prin rezolvarea problemelor. 

Matematica nu influenţează doar ştiinţele naturale, ci şi filozofia şi chiar muzica. Contrar credinţei 

populare, matematica poate fi văzută ca o artă întrucât influenţează artele: muzica, dansul, sculptura 

etc. Gamele şi notele muzicale, intervalele, armonia, structura şi chiar acordurile sunt bazate pe 

formule matematice. Acustica, fenomenul fizic, are la bază calculul matematic. Tempo-ul, ritmul, 

intensitatea şi frecvenţa sunt exprimate în valori matematice. La baza dansului stă mişcarea 

coordonată cu precizie de timpi. În cazul dansatorilor profesionişti, traiectoriile descrise de aceştia 

pe podea în timpul dansului formează figuri geometrice complexe Sculptura în esenţă este crearea 

frumosului prin forme geometrice, simetrice sau asimetrice şi fractali. Fractalii sunt obiecte 

geometrice neuniforme, fragmentate, cu proprietatea că o parte din respectivul obiect se aseamănă 

foarte mult cu obiectul mare. Un nor este un fractal, un munte, un val, un vârtej sau un fulger. Deşi 

matematica tinde să abstractizeze natura, ea o îmblânzeşte, o explică, o raţionalizează.În primul 

rând, muzica este plăcută auzului datorită structurii complexe dată de formule şi principii 

matematice. Secţiunea de aur (en. „golden ratio”) era considerată de către antici ca reprezentând 

proporţiile perfecte în orice domeniu şi fost deseori încorporată în structura unei linii melodic, prin 

păstrarea proporţiilor în frecvenţele utilizate. Tot aşa este utilizat şi şirul lui Fibonacci (secvența de 

numere in care fiecare număr se obține din suma precedentelor două din șir), deşi urechea umană 

deseori nu recunoaşte aceste tipare. Intonaţia este bazată integral pe teorema fundamental a 

aritmeticii. Gama cromatică este bazată pe algebra abstractă. Pitagora, cunoscut pentru teorema ce îi 

poartă numele, a fost primul om ce a legat muzica de matematică. Pentru Pitagora, tot ce se 

întâmpla în natură putea fi exprimat în fracţii, inclusiv muzica. Cu ajutorul fracţiilor, el a calculat 

distanţa dintre frecvenţele notelor. Şi totuşi, chiar şi un om care nu ştie să scrie sau să citească (pe 

baza că nu este afon) poate deosebi muzica plăcută de cea nestructurată. De aceea o linie melodică 
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nestructurată este catalogată drept sâcâietoare şi chiar şi un copil mic şi-ar pune mâinile la urechi şi 

s-ar încrunta.  

În al doilea rând, cântatul la un instrument muzical este foarte 

uşor, odată înţeles principiul ce stă la bază. Prin şabloane şi 

tipare, muzica este accesibilă oamenilor. Linia melodică este uşor 

construită cu ajutorul combinatoricii. Avem doar 7 note muzicale, 

dar cu ajutorul combinatoricii au fost create milioane de piese 

originale, ce au mişcat şi sensibilizat o lume întreagă. Prin tipare 

de ton-semiton au fost create gamele şi acordurile şi aceste tipare 

au dat muzicii logică şi structură. Este mult mai uşor să-i spui 

unui elev că există 7 note recurente ce creează noi linii melodice, 

decât că există 5000 de note ce trebuie învăţate şi ordonate (fără 

să existe un model sau şablon!) pentru a creea frumosul. Mulţi matematicieni cunoscuţi au cântat la 

un instrument muzical: Max Planck – pianist, Richard Feynman – la bongo, Albert Einstein – 

violonist, De Morgan – flautist, Grassman – pianist şi compozitor şi mulţi alţii. Lagrange a 

mărturisit că i-a plăcut îndeosebi muzica, deoarece la fiecare a patra măsură, putea să se detaşeze de 

mediul înconjurător şi să rezolve probleme matematice complexe. Muzica a fost inspiraţia lui. 

Diriclet a fost şi el sensibil la muzică în acest fel, simţindu-se fermecat de muzică. 

Aşadar, am demonstrat că matematica este o ştiinţă, dar 

potrivit lui Blaga, este şi o limbă. Un argument în acest 

sens ar fi faptul că, inconştient, prin matematică sunt 

exprimate idei care fără ea şi limbajul ei unele noţiuni ar 

fi de neconceput. Matematica, asemeni limbii engleze 

sau române are un limbaj bine stabilit: are termeni 

matematici ce au fost inventaţi datorită nevoii oamenilor 

de a se exprima matematic. Limbajul este unul riguros şi 

bine definit, dar nu este încă unul finit. Periodic se 

adaugă termeni noi în acest „dicţionar” matematic, datorită progresului tehnologic ce necesită o 

constantă aprofundare în matematică. Matematica mai poate fi văzută şi ca un limbaj al minţii. Nu 

vorbesc de „mentaleza” lui Fodor, ci de raţionamentele la nivelul minţii şi comenzile pe care 

creierul le dă. Conştient sau inconştient, din punct de vedere matematic, creierul dă unele comenzi 

corpului de a se mişca într-un anumit sens, de a alerga, de a dansa sau de a face mişcări precise. Tot 

aşa, compozitorul, artistul, creează o capodoperă conştient sau inconştient, datorită bagajului de 

informaţii de la nivelul minţii. Chiar dacă compozitorul nu este complet conştient, el se foloseşte 

întocmai de numerele lui Fibonacci sau de fracţiile lui Pitagora. 

Fie M  (Matematica) o mulţime a tuturor ştiinţelor şi artelor. 

M = {astronomie, fizică, chimie, …., muzică, desen, dans, sculptură, …}  

Muzica = limbă universală (1) 

not a = muzică 
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a inclus în M (2) 

(1),(2) => Matematica = limbă universală 

 

Lucrul cel mai frumos este să foloseşti muzica pentru a explica noţiuni matematice: 

„ . Ecuaţiile cu două necunoscute, teorema lui Pitagora sau cea a lui Thales sunt 

măsuri din cântecele unui profesor din Râmnicu Vâlcea. Dascălul, chitarist de plăcere, şi-a 

transformat orele de matematică în piese muzicale. Elevii claselor la care predă, se declară încântaţi 

de inedita medotă de predare. "Ceilalţi profesori vin la ore şi predau direct la tablă. El, cu chitara, e 

mai amuzant. Altfel, matematica e o materie grea", spune unul dintre elevi. 

Ceilalţi profesori ar fura şi ei metoda, dar nu stau bine cu muzica. În schimb, nu se sfiesc să îl 

aprecieze pe colegul lor. "A găsit ceva foarte frumos, să îmbine muzica cu matematica. Fiind la 

Liceu de Artă, dânsul, ştiind să cânte şi la chitară, mi se pare ceva foarte drăguţ", afirma unul dintre 

profesori.  

Profesorul Dragos Constantinescu are 57 de ani. A vrut mereu să fie prietenos cu elevii lui şi a 

descoperit că matematica se învaţă mai repede pe muzică. "Fiind extrem de abstractă, uneori este 

greoaie, anumite lucruri nu pot fi inţelese. Ei, aceste mici versuri sau mici melodii ajută să fixeze. 

Am compus melodii şi am început să înregistrez. Joaca a devenit o chestie extrem de serioasă. În 

momentul de faţă am un album - Matematica pe note", spune profesorul Dragos Constantinescu.”
(1)

 

În concluzie, afirmaţia conform căreia “Matematica este o limbă şi o ştiinţă” este adevărată. 

Matematica a influenţat lumea încă de la începuturile ei, datorită importanţei ei în lumea în care 

trăim. Ea stă la baza fizicii, a astronomiei şi a muzicii şi considerăm că este pertinent să admitem că 

fără matematică lumea nu ar fi aşa cum o cunoaştem noi. Aşadar,  fie că suntem oameni de ştiinţă, 

melomani sau elevi, matematica este punctul nostru comun care ne leagă.  
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Mandala 

Autor: eleva Vasc Alexandra, clasa a III-a 

Şcoala Nr 174 „Constantin Brâncuşi”Bucureşti 

Prof. Ţuicu Daniela Liliana 

 

Crearea unei mandale începe prin a desena un cerc. 

Mandala poate fi tot atât de simplă precum desenele unui 

copil sau tot atât de complexă precum imaginile sacre 

create de către călugării tibetani. Mandalele au apărut 

din nevoia fascinantă a omului de a cunoaşte propria 

realitate interioară, de a pune de acord această 

cunoaştere cu înţelepciunea trupului şi de a trezi în el 

însuşi sentimentul de a fi în armonie cu Universul. 

Aşa cum explică Lama Nubpa Chodak Gzatso, 

mandalele sunt „manifestările aureolei luminoase ale 

fiinţei”. Cuvântul mandala care provine din sanscrită, 

limba veche care se vorbea în India, se traduce ca cercul sacru. În 

tibetană, termenul de mandala este kyil-kor care înseamnă centru şi 

circumferinţă. În tradiţia estică, mandalele sugerează un ciclu complet. La fel şi în ritualurile care 

includ anul liturgic. 

Într-un cerc, centrul este întotdeauna prezent şi îţi atrage privirea, chiar dacă este marcat sau nu. 

Capacitatea cercului de a-ţi atrage şi de a-ţi focaliza atenţia înseamnă că te face mai puţin atent la 

ceea ce se întâmplă în afara lui. Aşa cum ştiu cei care meditează, concentrarea atenţiei asupra unui 

singur lucru produce o relaxare generală în corp: respiraţia devine mai profundă, bătăile inimii se 

încetinesc. Aceste schimbări uşurează procesul natural de vindecare a corpului. Vindecătorii 

tradiţionali folosesc mandalele în mod intuitiv, deoarece forma lor circulară organizează percepţia, 

gândirea şi reacţiile fizice într-un mod care le este benefic. 

În urmă cu 2300 de ani, matematicianul grec Arhimede declara: „Daţi-mi un punct de sprijin şi am 

să mişc Universul!”. Afirmaţia i-a bulversat până şi pe rafinaţii gânditori elini contemporani cu el, 

obişnuiţi cu savantele şi provocatoarele jocuri ale minţii. Nu întâmplător, civilizaţia europeană a 

păstrat până astăzi celebra butadă. Dar Arhimede s-a referit la o realitate mult mai profundă, 

considerând că din punct pot evolua toate liniile, toate formele, oricât de complexe ar fi. Desigur, 

această poate părea o constatare banală. Dar, în general, adevărurile mari sunt simple, deşi adeseori 

haina pe care o îmbracă este una sofisticată şi tocmai de aceea complicată. 

Cu şi mai multă vreme înaintea lui Arhimede, undeva, în inima misteriosului şi fabulosului 

continent asiatic, afirmaţia grecului genial fusese dovedită nu doar în planul formelor, ci şi în planul 

ideilor. Potrivit vechilor înţelepţi indieni, punctul, nu numai că reprezenta esenţa oricărei stări de 

existenţă materială sau spirituală, dar însuşi Universul, în esenţialitatea sa şi indiferent de scara de 

reprezentare, putea fi redus la un punct. Ca urmare, punctul a stat la baza apariţiei unui stil 

geometrico-arhitectual sacru, al cărui termen de ordine a fost mandala.  
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Prin desen, trecem atenţia dinspre exterior 

către lumea noastră interioară. Tiparele 

noastre mentale se reflectă în formele 

specifice şi structurile care iau naştere în 

interiorul cercului. Emoţiile noastre sunt 

oglindite de culorile utilizate. 

  Atunci când o mandala este 

completă, avem ocazia să ne oglindim 

într-o imagine interesantă, întreaga, adesea 

foarte frumoasă, care ne reprezintă întru- 

totul. Putem privi cu atenţie şi curiozitate 

la toate elementele şi culorile prezente, 

pentru a capăta o viziune mai amplă asupra proprii noastre vieţi. Pe lângă toate acestea mai există şi 

o serie de alte beneficii cum ar fi : activarea potenţialului creativ, exprimare emoţională, liniştirea 

minţii, relaxarea. 

Desenarea mandalelor este o metodă simplă, care are ca scop legarea punctelor între ele, formând 

astfel o matrice. Nu sunt necesare cunoştinţe de desen sau pictură. Fiecare poate da frâu liber 

creativităţii proprii. Desenul este o plăcere şi o relaxare pentru corp, suflet şi spirit. Problemele şi 

blocajele se dizolvă aproape de la sine, permiţând astfel răspândirea păcii, liniştii şi armoniei în 

interiorul fiinţei noastre. 

 Am desenat şi noi la şcoală mandale după şabloane sau chiar singuri si ne-au plăcut foarte 

mult. Imi doresc să găsesc cat mai multe modele noi şi de cate ori am timp liber să le pot colora în 

voie. 
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Muzica matematicii 

Eleva:Păcurariu Loredana , clasa a IX-a 

Liceul Teoretic Tata-Oancea ,Bocşa 

Prof. Mustăţi Liliana  

 

               Un citat celebru afirmă că „Matematica este 

muzica raţiunii.” Dar oare ce au în comun aceste două 

ştiinţe şi arte? Se spune că ascultarea muzicii clasice duce 

la îmbunătăţirea abilităţilor matematice, dar şi că 

stăpânirea unor noţiuni elementare de matematică ajută la 

înţelegerea teoriei muzicale. Totuşi, legătura dintre cele 

două este mult mai profundă. 

               Matematica este ştiinţa numerelor şi a formelor, 

o ştiinţă care a apărut din dorinţa oamenilor de a înţelege şi 

a exprima lumea înconjurătoare. Şi cum sunetul face parte din această lume, nu este de mirare că 

matematica poate fi folosită pentru descrierea sau construirea acestei armonii a sunetelor numite 

muzică. 

              V-aţi întrebat vreodată de ce pianul are clape albe şi negre a căror ordine se repetă la 

fiecare 7 clape albe? Sau de ce chitara are 6 corzi de grosimi diferite, iar vioara numai 4... şi cum se 

acordează aceste instrumente? Teoria muzicii ne vine în ajutor cu toate aceste răspunsuri şi nu 

numai. 

              Orice melodie este o împletire armonioasă şi structurată a unor sunete. Trăsăturile cele mai 

importante ale muzicii sunt ritmul şi tonalitatea. Ritmul este cel care ne face să ne legănăm de pe un 

picior pe altul sau să dăm din cap atunci când ascultăm un cântec care ne place. Aici, tempo-ul şi 

măsura joacă un rol important: tempo-ul stabileşte cât de alert trebuie cântată melodia, iar măsura 

dă muzicii o anumită pulsaţie (indicând câţi timpi sunt într-o măsură şi care dintre ei sunt 

accentuaţi). Astfel, ea poate fi de 2/4 (două pătrimi), 3/4 (trei pătrimi), 4/4 (patru pătrimi) sau alte 

măsuri chiar mai complicate.  

              Tonalitatea sau înălţimea sunetelor este determinată de frecvenţa lor. Cu cât un sunet este 

mai ascuţit sau mai înalt, cu atât frecvenţa sa este mai mare. De exemplu, cu cât o coardă de chitară 

este mai întinsă, cu atât ea vibrează mai repede şi sunetul obţinut este mai ascuţit. În funcţie de 

înălţimea lor, principalele sunete au fost denumite Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si şi organizate în game. 

Pe claviatura unui pian se poate observa succesiunea acestor game, unde clapele albe reprezinta 

notele de mai sus, iar cele negre reprezintă sunete care se află ca tonalitate undeva la jumătate între 

notele vecine. 

              Înrudirea matematicii cu muzica are aplicaţii dintre cele mai diverse. În predarea 

matematicii pot fi folosite conceptele de ritm şi măsură pentru a evidenţia legătura dintre înmulţire, 

împărţire şi operaţii cu fracţii. De exemplu, într-o melodie care are măsura 3/4, suma duratelor 

notelor din fiecare măsură trebuie să fie de trei pătrimi (măsurile sunt separate între ele prin bare 

verticale): 
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            De asemenea, gamele şi intervalele 

muzicale pot fi de ajutor în înţelegerea unor 

noţiuni matematice elementare cum ar fi şirurile, 

intervalele sau mulţimile. Dacă ne gândim la 

claviatura unui pian, observăm că notele clapelor 

albe se repetă din 7 în 7. Dacă înlocuim în ordine 

fiecare notă cu un număr de la 1 la 7, obţinem un 

şir de numere ale cărui elemente se repetă din 7 în 

7. 

 

            

 

 

 

 

 

Dintre matematicienii români preocupaţi de legătura dintre matematică şi muzică se distinge Dr. 

Dan Tudor Vuza, a cărui pasiune pentru muzică a dus la elaborarea unor noi teorii ale structurilor 

ritmice. Rezultatele cercetărilor sale au fost publicate în reviste internaţionale prestigioase de 

cercetare matematică, iar Universitatea din Chicago a inclus în cadrul lecţiilor de matematică 

muzicală un capitol special numit „Canoanele ritmice ale lui Vuza”. 

          Pornind de la proprietăţile matematice ale structurii muzicii, oamenii de ştiinţă au mers chiar 

mai departe şi au construit algoritmi complecşi de calcul, obţinând programe computerizate care 

transformă muzica în imagini caleidoscopice sau structuri geometrice în continuă mişcare. 

          Cu toate aceste lucruri în minte, poate că data viitoare când veţi asculta o melodie vă veţi 

gândi şi la armonia matematică ce stă în spatele muzicii care vă încântă.  

 

 

 

1. George St. Andone ,,Varia Mathematica”, Ed.Tineretului, Bucureşti, 1969, colecţia Lyceum 

2. Florica T.Câmpan ,,Variate aplicaţii ale matematicii”, Ed. Ion Creangă , Bucureşti,1984, colecţia 

Alfa 
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Geometria: linii si culori 

Autori: Anghel Oana &Crăciun Oana, clasa a -a 

Liceul Teoretic Murfatlar – Constanţa  

Coordonator: prof. Cranga Cleopatra 

 

 

Matematica este în general definită ca ştiinţă ce studiază relaţiile cantitative, modelele de  

structură, de schimbare şi de spaţiu. În sens modern, 

matematica este investigarea structurilor abstracte definite în 

mod axiomatic folosind logica formală.  

 

Structurile anume investigate de matematică îţi au 

deseori rădăcinile în ştiinţele naturale, cel mai ades în fizică. 

Matematica defineşte şi investighează şi structuri şi teorii 

proprii, în special pentru a sintetiza şi unifica multiple 

câmpuri matematice sub o teorie unică, o metodă ce 

facilitează în general metode generice de calcul. Ocazional, 

matematicienii studiază unele domenii ale matematicii strict 

pentru interesul abstract exercitat de acestea, ceea ce le 

transformă într-o abordare mai degrabă legată de artă decât de 

ştiinţă. 

Din punct de vedere istoric, ramurile majore ale 

matematicii au derivat din necesitatea de a face calcule 

comerciale, de a măsura terenuri şi de a predetermina 

evenimente astronomice cu scopuri agriculturale. Aceste 

domenii specifice pot fi folosite pentru a delimita în mod 

generic tendinîele matematicii până în ziua de astăzi, în sensul 

delimitării a trei tendinţe specifice: studiul structurii, spaţiului 

şi al schimbărilor. 

Studiul structurii se bazează în mod generic pe teoria numerelor: iniţial studiul numerelor 

naturale, numere pare, numere impare apoi numere 

întregi, continuând cu numere raţionale şi în sfârşit 

numere reale, întotdeauna corelate cu operaţiile aritmetice 

între acestea, toate acestea făcând parte din algebra 

elementară. Investigarea în profunzime a acestor teorii şi 

abstractizarea lor a dus în final la algebra abstractă care 

studiază printre altele inele şi corpuri, structuri care 

generalizează proprietăţile numerelor în sensul obişnuit. 
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Conceptul indispensabil în fizică de vector, generalizat în sensul de spaţiu vectorial şi studiat în 

algebra lineară este comun studiului structurii şi studiului spaţiului. 

Studiul spaţiului porneşte în mod natural de la geometrie, începând de la geometria 

euclidiană şi trigonometria familiară în trei dimensiuni şi generalizată apoi la geometrie 

neeuclidiană, care joacă un rol esenţial în teoria relativităţii. O mulţime de teorii legate de 

posibilitatea unor construcţii folosind rigla şi compasul au fost încheiate de teoria Galois. Ramurile 

moderne ale geometriei diferenţiale şi geometriei algebrice abstractizează studiul geometriei în 

direcţii distincte: geometria diferenţială accentuează uzul sistemului de coordonate şi al direcţiei, pe 

când geometria algebrică defineşte obiectele mai degrabă ca soluţii la diverse ecuaţii polinomiale. 

Teoria grupurilor investighează conceptul de simetrie în mod abstract, făcând legătura între studiul 

structurii şi al spaţiului. Topologia face legătura între studiul spaţiului şi studiul schimbărilor, 

punând accent pe conceptul continuităţii. 

Studiul schimbării este o necesitate mai ales în cazul ştiinţelor naturale, unde măsurarea şi 

predicţia modificărilor unor variabile este esenţială. Calculul diferenţial a fost creat pentru acest 

scop, pornind de la definiţia relativ naturală a funcţiilor dintre diverse dimensiuni şi rata lor de 

schimbare în timp, metodele de rezolvare ale acestora fiind ecuaţiile diferenţiale. Din considerente 

practice, este convenabil să se folosească numerele complexe în această ramură. 

O ramură importantă a matematicii aplicate este statistica, aceasta utilizând teoria  

probabilităţii  care facilitează definirea, analiza şi predicţia unor  fenomene, şi care este folosită într-

o multitudine de domenii.  

 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_algebric%C4%83
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Euclid 

Realizat de Neacşu Adrian 

Clasa a V-a A 

Şcoala Rareş Vodă Ploieşti 

  

   Dacă ştiinţa şi tehnica progresează astăzi într-un ritm mai rapid 

decât în orice altă perioadă din istoria omenirii nu este totuşi cazul 

să renunţăm la modestie şi să ne închipuim că acest lucru s-ar 

datora unei inteligenţe mai ascuţite a omului din zilele 

noastre. 

    Odinioară nu existau pe planeta noastră decât câteva locuri 

răzleţe unde activitatea era consacrată progresului ştiinţei, şi chiar acolo ştiinţa era rezervată pentru 

câţiva privilegiaţi. 

    Astăzi învăţământul se dezvoltă din ce în ce mai mult şi pătrunde încetul cu încetul în toate 

regiunile planetei. 

   Savanţii sunt recruţaţi astfel dintr-o masă de oameni din ce în ce mai mare şi sunt puşi imediat, 

datorită mijloacelor noastre rapid de comunicaţie, la curent cu descoperirile colegilor lor. 

   Progresele atât de spectaculoase la care asistăm astăzi nu se datoresc însă exclusiv 

contemporanilor. 

    Aceştia au primit drept moştenire rezultatele obţinute de predecesorii lor. 

Euclid din Alexandria (greacă: Εὐκλείδης, Euclides), originar din 

Damasc (cca. 325 î.Hr. - 265 î.Hr.) a fost un matematician grec care a 

trăit și predat în Alexandria în Egipt în timpul domniei lui Ptolemeu I 

(323 î.Hr. – 283 î.Hr.). Despre viața lui Euclid nu s-au păstrat nici un fel 

de date, de aceea se spune că viața lui se confundă cu opera. Dar nici 

aceasta nu s-a păstrat în întregime. 

 Stihia, în traducere românească Elementele, tradusă în peste 300 

În afara de cartea Sde limbi, în care Euclid pune bazele aritmeticii și ale 

geometriei plane și spațiale, s-au mai păstrat câteva cărți dintre care: 

Datele, lucrare ce cuprinde teoreme și probleme care completează 

Elementele, precum și Optica, privită ca o geometrie a "razei vizuale". A 

inițiat tradiția de a indica sfârșitul unei demonstrații prin expresia latină: 

Quod erat demonstrandum sau Q.E.D., în traducere: Ceea ce era de 

demonstrat. 
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*Euclid din Alexandria, Egipt este cel mai important matematician al antichităţii, cunoscut datorită 

tratatului său în matematici, “Elementele”. 

Puţine sunt cunoscute despre viaţa matematicianului, cu excepţia faptului că a predat in Alexandria. 

Există alte informaţii despre Euclid date de un autor oarecare, dar nu se crede ar fi adevarată. 

Prima informaţie a fost dată de un autor arab care susţinea că Euclid a fost fiul lui Naucrate si că s-a 

născut in oraşul Tyr. 

A doua este că Euclid s-a născut in Megara. 

În realitate, a fost un Euclid al Megarei care a fost filozof si a trăit cu aproximativ 100 de ani înainte 

de Euclidul Alexandriei. 

In acea perioadă Euclid era un nume foarte comun şi s-au facut multe confuzii si a fost dificil să se 

găsească informaţii despre Euclidul Alexandriei. 

Unele ipoteze indică că Euclid a fost un caracter istoric, iar altele nu. 

Nici una dintre lucrările sale are prefaţă, deci nu putem afla nimic despre caracterul său aşa cum 

putem la alţi matematicieni greci. 

Toate lucrările lui Euclid au fost scrise de o echipă de matematicieni din Alexandria care au folosit 

numele caracterului istoric, Euclid al Megarei care a trăit cu 100 de ani inainte. 

Toţi cei care au contribuit la scrirea lucrărilor au continuat să scrie cărţi sub numele Euclid după 

moartea acestuia. Toate teoremele date de matematician au fost demonstrate. 

Această axiomă a fost enunțată în antichitate de către gânditorul Euclid, în cartea sa Elemente, fiind 

cea de a cincea și ultima axiomă dată de autor la începutul lucrării. Importanța ei probabil că a fost 

evidentă și pentru Euclid, pentru că primele 28 de propoziții pe care le prezintă pot fi demonstrate și 

fără ea. Astăzi, geometria care nu respectă axiomele lui Euclid se numește ne-euclidiană, iar cea 

care nu respectă axioma paralelelor (dar le respectă pe celelalte) se numește „absolută”. 

Încercările făcute de-a lungul a 2000 de ani de a demonstra acest rezultat au dus la un pas foarte 

mare în înțelegerea a ce este matematica. 

Două drepte tăiate de o secantă se întâlnesc de acea parte a secantei pentru care suma unghiurilor 

interne de aceeași parte a secantei e mai mică 

decât suma a două unghiuri drepte. 
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Principiul „cutiei” (principiul lui Diriclet) 

Lungu Beatrice-Gabriel& Tiriboiu Florentin-Eduard 

Profesor: PÎRVULESCU EUGENIA  

Școala POPESTI, Județ Giurgiu 

 

 

Pornind de la faptul că la multe concursuri şi olimpiade sunt propuse spre rezolvare 

probleme ale căror soluţii se pot obţine mai uşor dacă se foloseşte principiul „cutiei” lui Dirichlet, 

am considerat că este interesant să prezint câteva probleme  în care se aplică principiul lui Dirichlet. 

Chiar dacã principiul „cutiei” lui Dirichelet se bazeazã pe una dintre cele mai simple observatii 

matematice, rezolvarea problemelor folosind aceastã metodã nu este o sarcinã prea ușoarã.  

 1) Forma cea mai simplă. Dacă așezăm n+1 „obiecte” în „ n cutii”, atunci cel puțin 2 

„obiecte” vor fi În aceeași „cutie” 

 

 

 

 

 

 

 

Aşezăm „obiectele” în „cutie” într-o manieră care să fie cât mai defavorabilă pentru 

concluzia principală. Cu alte cuvinte, le aşezăm astfel încât să nu existe o „cutie” în care să 

punem două„obiecte”. „Consumăm” astfel n „obiecte” și în fiecare „cutie” este aşezat câte 

un „obiect”. „Obiectul” cu numărul n+1 trebuie să fie și el pus într-o „cutie” oarecare. Dar în 

acea cutie există deja un „obiect” pus anterior. Aşadar, în acea „cutie” vor fi două „obiecte”.  

 2)Forma generală. Dacă aşezăm kn+1 obiecte în n „cutii”, atunci cel puțin k+1 „obiecte” 

vor fi în aceeaşi „cutie”  

 Arătaţi că într-o şcoală cu 367 de elevi, cel puţin 2 îşi serbează ziua de  

naştere în aceeaşi zi a anului. 
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  Într-un an nebisect sunt 365 de zile; într-un an bisect sunt 366 de zile. 

Alegem n = 366 şi observăm că în şcoală sunt  n+1 elevi. Aplicăm principiul  „ cutiei” în 

forma (1), „obiectele” fiind cei n+1 elevi ai şcolii iar „cutiile” zilele unui an. Împărţim deci 

elevii după criteriul zilei de naştere, adică aşezăm „obiectele” în „cutii” . Cel puţin doi 

elevi vor avea aceeaşi zi de naştere. 

 Arătaţi că într-o clasă cu 37 de elevi există cel puţin 4 în aceeaşi zodie. 

  Sunt n =12 zodii „cutii” şi 37=3·n+1 „obiecte”(elevi). Aplicăm principiul 

„cutiei” în forma generală (2), pentru n=12 şi k=3  

 Aici cuvântul „obiecte” desemnează lucruri,fiinţe, numere , figuri geometrice – mai general 

„elemente ale mediului” ; cuvântul „cutii” desemnează „grupe de obiecte” stabilite după 

anumite criterii. 

 Arătaţi că în orice mulţime formată din 5 numere naturale există două a căror diferenţă este 

divizibilă cu 4. 

  La împărţirea unui număr la 4 pot apărea resturile 0,1,2,3. Aplicăm 

principiul  „cutiei” (în forma 1)) pentru n = 4. ( Sunt n=4 „cutii”- corespunzătoare celor 4 

resturi şi n+1=5 „obiectele”- cele 5 numere considerate). Rezultă că cel puţin două numere 

vor da acelaşi rest r la împărţirea la 4. Ele sunt deci de forma 4k+r şi 4l+r. Diferenţa lor este 

(4k+r) – (4l+r) = 4(k-l) adică este un număr divizibil cu 4.  

 Arătaţi că oricum am considera 17 puncte în  interiorul unui 

pătrat cu latura de 1 m, cel puţin două vor fi la distanţă mai 

mică de       m. 

  Ideea problemei este că în interiorul unui 

pătrat cu latura l , distanţa maximă dintre două puncte este strict 

mai mică decât  .  Într-adevăr    este lungimea 

diagonalei și distanţa   dintre 

oricare două puncte este cel mult    

(situaţie corespunzând  cazului în care punctele sunt două 

vârfuri opuse). Împărţim pătratul dat , cu latura de 1 m  în 16 

pătrate congruente (n=16 ”cutii”). Aplicăm principiul  

”cutiei”(forma 1)); din cele 17 puncte , cel puţin 2 vor fi în 

interiorul aceluiaşi pătrat; dar acesta are latura l   şi deci 

distanţa dintre cele două puncte este mai mică decât                       m 
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O plimbare în timp a misteriosului  număr π 

Eleve: Cimpoies Carla &Cojman Mirela Roxana 

Clasa a VIIIa C 

Liceul Teoretic Lupeni – Şcoala Generală Nr. 2 

Prof. coordonator: Velcea Emilia 

 

Numărul π, ca şi numărul de aur Φ este un 

străvechi tovarăş de gândire al omului şi o mărturisire 

sigură a interesului său pentru cunoaşterea precisă a 

lucrurilor de care se vedea înconjurat. 

Studiul apariţiei şi de dezvoltării noţiunilor de 

întindere şi de număr atât de importante pentru gândirea 

umană, au o însemnătate imensă pentru istoria cunoaşterii, 

a ştiinţei, a tehnicii şi pentru dezvoltarea ştiinţelor nat urii 

şi a culturii matematice. 

Numărul π, care i-a frământat mii de ani pe cei mai 

mari matematicieni ai lumii şi-a dezvăluit adevărata sa identitate în anul 1882 în cercetările 

matematicianului Ferdinand von Lindemann (1852 - 1939).  

Genialul şi neştiutorul "geometru" care a descoperit numarul π s-ar putea să fi fost un 

împletitor de nuiele sau alt meşteşugar, dar oricine a fost, aflase cea mai minunată taină, a Cerului, a 

Soarelui, a Orizontului şi a Lunii pline.  

Valoarea  π = 3 pentru măsurarea cercului se foloseşte deseori în lucrările curente ale 

topometrilor şi în manualele de matematică, timp de mai multe secole după apariţia "Matematicii". 

Este probabil că această valoare  să  se fi obţinut separat, mai întâi, pentru lungimea circumferinţei 

şi apoi pentru aria cercului, fără să se fi sesizat legătura între cele două mărimi. S-ar putea ca 

această coincidenţă dintre valorile lui π în ambele cazuri  să fi fost rezultatul unor măsurători 

empirice sau semiempirice. De pildă, aria cercului se ia echivalentă cu 
 

 
 din aria pătratului, iar 

lungimea circumferinţei se lua egală cu perimetrul unui hexagon regulat înscris în cerc.  

Pe papirusul Rhind (1700 î.I.C.) scribul Ahmes calculând aria unui disc a utilizat   (
  

 
)
 

. 

Vechii evrei utilizau valoarea 3 pentru numarul π, însă babilonienii mai exacţi foloseau în calcule 

     
 

  
  

  

   
      . 
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Arhimede a estimat valoarea lui π, circumscriind şi înscriind unui cerc poligoane cu 96 

laturi. A obţinut astfel o foarte bună aproximaţie şi anume:   
  

  
     

 

 
 . 

Problema 48 din papirusul Rhind, din care rezultă noua valoare a numărului π are următorul 

cuprins: "Compararea ariei cercului şi a  pătratului circumscris ". Această problemă a continuat 

să-i preocupe pe matematicienii din veacurile următoare dând naştere la problema cuadraturii 

cercului şi totodată istoria numărului π. A fost problema care stârnit multă curiozitate şi pasiune 

căutându-şi soluţia timp de două milenii.  Problema cuadraturii cercului i-a preocupat pe 

pitagonicieni încă din secolul al VI-lea i.I.C. Informaţii mai precise şi preţioase despre cuadratura 

cercului se află în lucrările lui Hippocrate din Chios. 

Antifon, geometru atenian din secolul al V-lea Î.I.C. a sustinut că aria cercului putea fi 

obţinută prin metoda pe care o folosim azi, dar care atunci era inadmisibilă, aceea de a înscrie în 

cerc poligoane regulate de un număr tot mai mare de laturi. A început prin a înscrie în cerc 

poligoane regulate de un număr tot mai mare de laturi. A înscris în cerc triunghiul echilatral, apoi 

împărţind arcele subîntinse de laturi în două părţi egale a înscris un hexagon regulat după care 

continuând a obţinut un poligon cu 3 . 2" laturi care coincide cu cercul când n → ∞, deoarece orice 

poligon este cuadrabil adică se poate construi întotdeauna un pătrat echivalent cu un poligon dat, 

rezultă că şi cercul este cuadrabil. Antifon nu a arătat metoda practică prin care s-ar putea construi 

acest pătrat echivalent cu un poligon dat, având un număr infinit de laturi, ci  s-a  mulţumit să-i 

constate existenţa. 

Altă soluţie de aceeaşi natură, a fost propusă de un elev al lui Pitagora (secolul al V-lea 

î.I.C.) - Bryson din Heracleea. Din ideile lui Antifon şi Bryson s-a păstrat sugestia de a compara 

ariile poligoanelor înscrise şi circumscrise unui cerc cu aceea a cercului şi astfel s-a putut stabili 

dubla inegalitate, exprimată acum în trigonometrie            , prin care s-a ajuns la o primă 

aproximare a lui π şi anume:      √ . 

Arhimede a ţinut seama de ideile lui Antifon şi Bryson, a calculat perimetrele celor două 

pologoane cu      laturi, cel înscris şi cel circumscris cercului şi a determinat numarul π cu doua 

zecimale exacte (π = 3,14). 

Unul dintre cei mai mari matematicieni hinduşi, Aryabhata, în cartea intitulată Aryabhativa 

a considerat  π = 3, 1416 şi a calculat o tablă de sinusuri. 

Astronornul şi filozoful Cijan - Hen (78-139), pe baza unor considerente necunoscute nouă, 

conchide că pătratul lungimii circumferinţei se află în raportul 
 

 
 cu perimetrul pătratului 

circumscris, ceea ce corespunde la valoarea   √         . Această aproximare, cu o eroare 

mai mică de 0,019 , se foloseşte apoi de nenumărate ori în chimie. 

Liu Huei apreciază  exactitatea rezultatului, bazându-se pe faptul că aria cercului este mai 



 

25 
 

mică decât aria unei figuri alcătuite din poligonul regulat înscris şi din dreptunghiurile construite pe 

laturile poligonului  având laturile opuse tangente la cerc. 

Calculând până la un poligon cu 3072 laturi, el găseşte o aproximare mai exactă  π = 

3,14159. 

O preocupare constantă a matematicienilor a fost ameliorată prin diferite metode a 

aproximaţiei numărului π. Astfel, istoria matematicii consemnează formulele de calcul ale lui π ca: 

     
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                      (formula lui Leibnitz) 

    
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
     (formula lui Wallis) 

    (
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
  )     (formula lui Euler) 

cu care se obţine aproximaţia dorită a numărului π. 

În anul 1873 americanul Shanks calculează fără a folosi 

altceva decât hârtie, creionul şi propria-i răbdare, 707 zecimale ale 

numărului π făcând numai o greşeală la a 528 zecimală.  

În anul 1882, prin cercetările matematicianului Ferdinand 

Lindeman, numărul care a frământat mii de ani pe cei mai mari 

matematicieni ai lumii şi-a dezvăluit adevărata identitate.  

Numărul π este transcendent, deoarece valoarea sa nu se poate preciza printr-o combinaţie în 

număr finit de operaţii aritmetice sau algebrice. Se răspundea astfel negativ la una din celebrele 

probleme ale antich ităţii: problema cuadraturii cercului. Aşadar, nu se poate construi cu rigla şi 

compasul un pătrat de arie echivalentă cu a unui cerc dat.  

În anul 1989, doi americani, utilizând un calculator deosebit de performant au stabilit 

primele 1.011.196.691 zecimale ale numărului π. 

Iată şi alte aproximaţii ale numărului π: 

√             cam mare                √  
 

          destul de precisă 
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√  √         acceptabilă           √                excelentă 

- Raportul dintre lungimea cercului şi diametrul său s-a notat cu π după iniţiala cuvântului 

πεpLØεpLoc periferia in limba greacă?         L= 2πr           

 - Nava spaţială Vozager, care a părăsit de curând sistemul nostru solar, trimisă 

în 1978 cu speranţa unui contact cu alte civilizaţii, conţine alături de alte mesaje şi 

desenul alăturat, pământenii considerându-l una din cele mai importante descoperiri 

ale lor? 

            

 

1. E. Kalman, Istoria matematicii în antichitate , Edit. Şt., Bucureşti, 1963, pag. 165-166  

2. A. P. Inşkevici, Istoria matematicii în evul mediu, Edit. Şt., Bucureşti, 1963  

3. Costel Chiteş, GM, nr.1/1983 

4. Ioan Dăncilă, Matematica gimanziului între profesor şi elev, Edit. Corint, 1996, pag. 154-156 

5. FI. Câmpan, Povesti despre numere măiestre., Edit. Albatros, 1981, pag. 64-109 

6. Emilia Velcea, Revista Matematică Cardinalul din Craiova, Nr 2, 2006, pag. 1-3 

 

 

D=2•r 
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Şcoala  generală numărul 2  Lupeni 

 

Valea Jiului, considerată printre cele mai frumoase zone ale pământului românesc,cuprinsă între 

ramificaţiile înalte ale Munţilor Retezat la nord, Vâlcan, Parâng şi 

Şurianul la sud, are forma unei albii lungă de 46 km, care a fost locuită 

din cele mai vechi timpuri, mărturie fiind descoperirile arheologice 

completate cu prima referinţă scrisă din anul 1247. 

Numeroşi localnici s-au îndreptat spre minerit, dar lipsind şcolile 

aceştia se pregăteau direct la locul de muncă. 

Mineritul a devenit ocupaţia principală a localnicilor şi el s-a dezvoltat foarte mult după 1884. 

Se simţea tot mai mult necesitatea înfiinţării unor unităţi de învăţământ. 

Primele date despre existenţa unei şcoli primare comune sunt menţionate în anul 1853 la 

Lupeni, Paroşeni, Bărbăteni. În anul 1924 – an memorabil în dezvoltarea învăţământului românesc 

în Lupeni – s-a construit localul  Şc. Gen. Nr. 2 de către Societatea Carboniferă Lupeni – Valea 

Jiului. Şcoala dispunea de 8 săli de clasă spaţioase, laborator, subsol amenajat pentru desfăşurarea 

activităţilor practice. A funcţionat cu 300 de elevi şi 8 cadre didactice.  

După reforma învăţământului din 1848 se înregistrează un salt calitativ în viaţa şcolii. 

Numărul elevilor a fost în continuă creştere. 

În anul 1980 n-a scapat de tavalugul buldozerelor comuniste, ca urmare a dezvoltarii industriei 

miniere ,a lucrărilor subterane din zona localului şcolii, clădirea s-a fisurat iar şcoala a fost 

strămutată la 15 septembrie 1981 într-un sediu  nou – cel actual. Are 24 săli de clasă, cabinet de 

biologie şi psihologie, laboratoare de fizică, informatică, chimie şi bibliotecă. În anul 1999 – an 

aniversar – 75 de ani de la înfiinţarea şcolii – avea 1240 elevi, 46 de clase şi 55 de cadre didactice.  

Mulţi dintre absolvenţii şcolii sunt personalităţi marcante în învăţământul superior, în viaţa 

medicală, justiţie, directori de instituţii şi întreprinderi. 

Dragostea insuflată multor elevi pentru  această şcoală , i-a determinat să revină dascăli după 

terminarea studiilor chiar în această instituţie.  

De asemenea mulţi elevi au obţinut nenumărate premii la olimpiadele şcolare, faza judeţeană şi au 

participat la etapa naţională la matematică  şi fizică 

Formaţiile artistice au primit titlul de laureat, iar la competiţiile sportive s-au obţinut locuri 

fruntaşe la nivel naţional.  

La examenele de sfârşit de ciclu gimnazial elevii şcolii noastre s-au situat pe primele locuri 

totdeauna în oraş şi pe locuri fruntaşe în judeţ. 

În prezent funcţionăm cu 34 de clase, 780 de elevi, 51cadre didactice si suntem structura a 

LICEULUI TEORETIC LUPENI.  În şcoala noastra se organizează concursul interjudetean de 

matematică ,,Discipolii lui Pitagora” la care va invitam cu drag.  
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Mulţimi 

Elevă: Traşcă Violeta Cătălina, clasa aVI-a 

 Şcoala cu clasele I-VIII “Gh. Popescu” Mărgineni-Slobozia, jud. Olt 

 Prof.  îndrum. Iuliana Traşcă 

 

    O mulţime este o colectie de obiecte (numite elementele mulţimii) de natură oarecare, bine 

determinate şi bine distincte. 

A, B, C,... notaţii pentru mulţimi; 

a, b, c, ... x, y, z, ... notaţii pentru elementele mulţimilor 

 Noţiunea de mulţime este considerată primară şi ea este explicată pe baza exemplelor. 

Să dăm câteva exemple de mulţimi:  

: ...},...,,2,1{* nN  . Mulţimea numerelor naturale

 : ...},2...,,4,2{0 nN  . Mulţimea numerelor pare

Mulţimea numerelor impare: ...},12...,,3,1{1  nN  . 

 ...},...,,2,1,0,1,2,3...,,{..., nnZ  . Mulţimea numerelor întregi:

Mulţimea numerelor iraţionale I, conţine fracţiile zecimale neperiodice , de exemplu 2 . 

Mulţimea punctelor din plan, egal depărtate de un punct fixat din acelaşi plan, cercul . 

Mulţimea vidă, notată prin  . Ca exemplu, mulţimea punctelor de intersecţie a două drepte 

paralele  situate în acelaşi plan este o mulţime vidă. 

Vom utiliza notaţia cunoscută Xx , pentru elementele ce aparţin mulţimii  X, şi Xx pentru 

elementele ce nu aparţin lui  X. 

Dacă notăm cu p(x) o proprietate a elementului x, mulţimea punctelor care au respectiva proprietate 

se notează cu )}({ xpxX  . 
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Dacă Xx rezultă că  p(x) este adevărată. 

Dacă Xx  rezultă că  p(x) este falsă. 

Relaţia de incluziune notată YX  , însemnă că oricare ar fi Xx , atunci şi Yx . 

Relaţia de incluzine strictă YX   însemnă că X este o parte proprie a lui Y. 

Relaţia de egalitate se defineşte astfel, dacă YX   şi în acelaşi timp YX  , atunci YX  . 

 Dacă },,,{,},,,,,,{ dcbaBgfedcbaA  , atunci oricare ar fi Bx , rezultă că Ax , ca 

urmare AB  . 

Putem reprezenta cele două mulţimi prin diagrame Euler-Venn. 

- Proprietăţile relaţiei de incluziune: 

- Reflexivitatea  XX   

- Tranzitivitatea  YX  şi ZY   implică ZX   

- Antisimetria YX   şi XY   implică ZX   

  mulţimii X se notează cu )(X . 

Exemplu:  Fie },,,{ dcbaA  . Mulţimea părţilor lui A este 

}},,,{},,,{},,,{},,{},,{},,{},,{},,{},,{},{},{},{},{,{)( dcbadcbcbadcdbcbdacabadcbaA    

Reuniunea }{ BxAxxBA   

Intersecţia }{ BxAxxBA   

Fig.1.1.  



 

29 
 

Complementarea }{)( AxxAAC   

Mulţimi disjuncte BA  

Diferenţa a două mulţimi }{ BxAxxBA   

Dacă notăm cu I muţimea universală, atunci AIA   

Am utilizat în cele de mai sus simbolurile pentru operaţii logice. 

Simbolul   pentru operatorul “şi”, simbolul   pentru “sau”, iar pentru „implicaţie”, simbolul   . 

Vom utiliya de asemenea simbolurile numite cuantificatori: 

cuantificatorul universal, notat   având semnificaţia “oricare ar fi” 

cuantificatorul existenţial, notat   cu semnificaţia “există”. 

De exemnplu, propoziţia: “ Oricare a r fi x, există y astfel încât y=2x”, se scrie astfel xyyx 2 . 

)(,)( XxX   

Dacă )()( XAXA   

Dacă  )(,)()(, XBAXBAXBA   

 

Să considerăm o mulţime care nu se conţine pe sine ca element. De exemplu, dacă 

MMM  }2,1{ . 
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Fie acum C, mulţimea tuturor mulţimilior care nu se conţin ca element 

}{ MMMC  . 

Mulţimea C astfel definită prezintă următoarele situaţii: 

(i) Pe de o parte, dacă CC  înseamnă că C are proprietatea elementeleor sale şi deci 

CC . 

(ii) Pe de altă parte, dacă CC , atunci nu se conţine ca element adică CC . 

În ambele situaţii ajungem la o contradicţie. 

După modelul acestui exemplu se pot da şi alte mulţimi paradoxale . Acest lucru a pus în evidenţă o 

slăbiciune a teoriei mulţimilor, aşa cum a fost ea dezvoltată de G.Cantor. Pentru a remedia această 

situaţie, a fost dezvoltată teoria claselor de către K.Godel şi P.Bernays.  

O clasă M este mulţime dacă există o altă clasă C astfel încât CM  . 

 Dacă BBABA   

Demonstraţie 

a) Intr-adevăr, fie BAx  . Cum BxAxBA  , , ca urmare Bx . Deci 

BBA  . 

b) Invers, dacă Bx , şi AxBA  , ca urmare BAx  . Deci BAB   .  

. Dacă ABABA  . 

Demonstraţie. 

a) Din BxAxBA  ,  rezultă că BAx  .Ca urmare, BAA   

b) Dacă BAx  , BxAx  , ca urmare Ax , deci ABA  . În concluzie 

ABA  .  c.c.t.d. 
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 BCACBA  . 

Demostraţie.  

1) Din BxAxBA  , . Dacă ByCyAC  , , adică BC  . 

2) Invers, AyCy  , atunci By . Ca urmare, BA . 

Dacă ABBA  . 

Într-adevăr, BxAxBA  , . Să considetăm By , atunci Ay , deci AB  . 

Diferenţa a două mulţimi. 

Am definit }{ BxAxxBA  , sau echivalent, BABA  . 

Proprietăţile diferenţei mulţimilor. 

)()()( CBCACBA   

)()()( CBCACBA   

)()()( CABACBA   

)()()( CABACBA   

 AA  

)()( CBACBA   

 

 

Fig. 1.2.    

Fig.1.3.     
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Se poate demonstra că )()( CBACBA  . 

Demonstraţie. 

1) Arătăm că )()( CBACBA  . Fie CBAx  )( . Atunci 

CBxCxBxAx  ,, . Ca urmare, )(, CBAxCBxAx  . 

2) Arătăm că CBACBA  )()( . Fie )( CBAx  , rezultă că 

CxBxAx  , adică CBAx  )( . 

Diferenţa simetrică 

 

Diferenţa simetrică notată cu   se defineşte prin relaţia )()( ABBABA  . 

 

Fig. 1.5.   )()( ABBABA   

Dumitru Buşneag, Lecţii de algebră, Craiova, Editura Universitaria, 2002. 

 

Fig. 1..4.      
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Numarul de Aur 

Cocîrtă Eduard &Oprişan Gabriel 

Şcoala cu clasele I-Viii  ,,Mihai Eminescu” Ploieşti 

Profesor îndrumator: Militaru Corina 

 

       Cunoscut în antichitate de vechii înţelepţi, iar apoi în evul mediu de marii învăţaţi 

filosofi, geomanţi, preoţi, alchimişti sau ocultişti, numărul de aur a ascuns întotdeauna mari 

mistere.                                                                                                                                       

       În viaţa de zi cu zi folosim cuvântul proporţie pentru a compara părţile unor obiecte in 

privinţa mărimii sau cantităţii. Elementul  comun  ce  uneşte  ştiinţa , matematica , arta, 

natura, domenii  care  aparent  nu  pot  fii  relaţionate   este   „ numărul / proporţia   de  aur”.        

 Raportul de aur este un număr iraţional,  poate fi calculat din ecuaţia: 

 

Numărul de aur este reprezentat prin ideograma =1, 618.............., iar asemenea numere 

nesfârşite i-a fascinat pe oameni încă din antichitate. 

         Cel mai important concept matematic asociat cu numărul de aur este şirul lui 

Fibonacci, un şir de numere în care fiecare se obţine din suma celor două dinaintea sa: 

0,1,1,2,3,5,8, 13, 21,34,55 etc. Împărţind orice număr la predecesorul său, se obţine 

aproximativ numărul de aur. Aceste valori au mai puţină importanţă practică, nimeni nu stă 

să măsoare exact atunci când creează o operă de artă, dar arată că există o legătură strânsă 

între matematică şi artă.  

  Opera  matematică  a  

lui  Luca  Pacioli (1445-

1517) , are  marele  merit  de  

a  fi  adus  în  atenţia  

matematicienilor   şi  

artiştilor  vremii   numărul  

de  aur  şi  de  a  propune  

conexiuni  între  acest  

număr    şi  frumuseţea  exprimată  în  picturi.  Luca  Pacioli  l-a  cunoscut pe  Leonardo  da  

Vinci    la  Milano,  la  curtea  ducelui  Ludovico  Sforza,  unde  Leonardo  era  pictorul  

curţii  ,  iar  Pacioli  fusese  invitat  să  predea  matematica.  Cei  doi  au  devenit  foarte  

buni  prieteni..  În  această   perioadă  Luca  Pacioli  scrie  lucrarea   Divina  proporţione , în  

care  tratează  reflectarea  în  artă  şi  arhitectură  a raportului  de  aur  
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   pe  care  îl  numeşte  pentru  prima  dată   „proporţie  divină „.  Lucrarea  

este importantă  şi  pentru  faptul   că  a  stârnit  interesul  deosebit  a  lui  

Leonardo  da  Vinci,  în  picturile  sale „ Mona  Lisa”  , „Madona  între  

stânci” respectând  raportul  de  aur.  

 Astăzi cercetări complexe au ajuns la concluzia că întreaga natură 

şi chiar întreg universul este structurat respectând fidel proporţia perfectă şi 

exactă a numărului de aur. Marile construcţii antice, precum piramidele sau 

templele şi catedralele 

respectă de asemenea 

proporţia fidelă a acestui 

număr de aur. Ele reprezintă  armonia şi 

perfecţiunea în creaţie. 

 Îl găsim: flori (dispunerea petalelor), insecte 

(de pilda furnica are corpul împărţit în trei 

segmente, după diviziunea de aur), cochilia 

melcului (spirala de aur). Chipul omului are 

la bază acest principiu. De exemplu, raportul 

dintre distanţa de la linia surâsului (unde se 

unesc buzele) până la vârful nasului şi de la 

vârful nasului până la baza sa este 

aproximativ raportul de aur. Şi în mod sigur 

nu simţi că dinţii sunt dispuşi tot conform  

aceluias principiu si ca , desi fara sa il 

cunoasca ,medicii stomatologi il folosesc 

In anumite cazuri…sau ca, atunci cand scrieti, duceti instinctiv linia din mijloc a literei E 

aproximativ la 2/3 de baza=raportul de aur. 

 În  fizica  modernă   în  domeniul  

cvasicristalelor   şi  al  găurilor  negre  s-au  identificat  

proprietăţi  legate  de  proporţia de  aur. 

         Există  adepţi  înfocaţi  ai  proporţiei  de   

aur  care  încearcă  să  o  identifice pretutindeni  ,  dar  şi  

sceptici  care  încearcă  să  demonstreze  că  existenţa ei  

în  natură este  datorată  doar  coincidenţelor.  
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Unde este Fibonacci ? 

 Elev Fronoiu Andru&Şerban Aurel Cosmin, clasa a XI-a D 

Colegiul Spiru Haret, Ploieşti 

Prof. Popovici Anca 

 

Definim şir Fibonacci ca fiind un şir de numere crescǎtor şi 

nemǎrginit definit prin relatia de recurenţǎ de ordinul 2 : xn=xn-1+xn-2, 

cu x0 şi x1 daţi  de unde se obţine formula termenului general : 

Xn= 
 

√ 
[(
  √ 

 
)
   

 (
  √ 

 
)
   

] 

 Pentru orice n   N
*
 se considerǎ dreptunghiul D cu lungimile 

laturilor 1 şi n. Care este numǎrul an de dispuneri admisibile, fǎrǎ 

suprapuneri de dale 1x2 în D? 

Sǎ considerǎm o numerotare (de la 1 la n) a patratelor P din D. 

Fie xn,1 numǎrul acelor dispuneri de dale pentru care patratul acoperit cu cel mai mare indece este 

cel cu indice i. Considerând şi dispunerea ,,vidǎ” va intra în discuţie şi an,i. Apare formula:  

 xn=xn,n+xn,n-1+…+xn,1    (1) 

Trecând n în n+1 avem:     xn+1=xn+1,n+1+xn+1,n+…+xn+1,1 

 (2) 

Printr-o corespondenţa injectivǎ evident constatǎm egalitǎţile xn+1,i=xn,i   şi prin scǎderea egalitǎţilor 

(1) şi (2) obţinem xn+1=xn+1,n+1+xn  .Dar xn+1,n+1 este numeric egal cu numǎrul xn-1 al dispunerilor 

dalelor din X în dreptunghiul 1x(n-1), deci egalitatea precedent devine xn+1=xn-1+xn  . 

 

Este bine cunoscutǎ relaţa de recurenţǎ Fibonacci, dar 

contextual definitor de aici ni se pare mult mai 

convingǎtor decât cel classic al ,,perechilor de iepuri 

nemuritori”. Se observǎ şi evidentele x1=1 (doar 

dispunere vidǎ) şi x2=2 (cea vidǎ şi acoperirea cu o 

dalǎ), xn coincide cu numǎrul lui Fibonacci. 

 

1 2 3   i  n  

         

1 2 3   i  n n+1 
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Este numit după matematicianul Leonardo din Pisa cunoscut sub numele de Fibonacci (fiul 

lui Bonacci). În 1202 el a publicat o carte intitulatǎ ,,Cartea despre abac” care cuprindea ansamblul 

tuturor cunoştinţelor de aritmeticǎ şi algebrǎ din acea vreme. 

1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21…, xn=xn-1+xn-2, x0 =1şi x1=1.      2=1+1;   3=1+2;   5=2+3 etc. 

Fiecare termen se obtine prin adunarea celor 2 termeni imediat precedenţi. 

Spirala Fibonacci este construită în felul următor: 

Spirala Fibonacci descrie modele şi secvenţe de creştere ale obiectelor naturale de la cochilia de 

nautilus, pe un micro-nivel, pânǎ la galaxii, pe un macro-nivel. 

Fibonacci este cunoscut şi  pentru Proporţia de Aur, număr  prezent în toate lucrurile 

frumoase. Proporţia de aur este raportul dintre orice număr din şirul lui Fibonacci şi numărul 

imediat precedent, adicǎ xn/xn-1.  Aceasta tinde spre φ(fi) =1,618033989… 

 

Având xn şi xn-1, termeni ai şirului Fibonacci, 

raportul xn-1/xn este egal cu aproximativ 0.618. Dacǎ 

înmulţim acest numǎr cu 360 obţinem  aproximativ 

222,5. Apoi scǎdem din 360 unghiul obţinut şi 

rezultǎ un unghi cu mǎsura de 137,5 
0
= unghiul de 

aur. 
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 În natură şirul lui Fibonacci poate fi gǎsit de la cochilia 

melcilor, la dispunerea frunzelor pe tulpina plantelor pânǎ la aşezarea 

stelelor într-o galaxie. 

Designul cochiliei melcului urmează o spirală care 

nouă ne-ar fi greu să o trasăm cu pixul. Fiind studiată 

mai amănunţit, s-a ajuns la concluzia că această spirală urmăreşte dimensiunile 

date de secvenţa lui Fibonacci.  

Numărul petalelor florilor este, de cele mai multe ori, un 

număr al secvenţei Fibonacci:  

- Unele specii de crin, irisul au 3 petale; 

- Viorelele, trandafirul sălbatic, lalelele au 5 petale; 

-Unele margarete au 13 petale; 

-Unele specii de cicoare au 21 petale; 

-Pătlagina si unele specii de piretru au 34 petale; 

- Margaretele ,,Ziua Sf. Mihail” au 55 petale; 

-Florile din familia Asteraceae au 89 petale. 

Multe plante îşi dezvoltă frunzele 

în jurul tulpinei conform 

secvenţei lui Fibonacci. Conurile 

de pin respectă o dispunere dată 

de numerele lui Fibonacci, floarea soarelui la fel, inelele de pe 

trunchiurile palmierilor respectă numerele lui Fibonacci, etc. Motivul 

pentru toate acestea este realizarea unei eficienţe maxime. Urmând 

secvenţa Fibonacci, frunzele unor plante se dispun, astfel încat, să 

ocupe cât mai puţin spaţiu şi să ocupe o suprafaţa cât mai mare.  
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Într-un stup, împărţiţi numărul de albine de sex feminin  la numărul de albine de sex 

masculin şi veţi obţine 1.618. 

. Aceasta structura extraordinară poate fi 

încadrata într-un dreptunghi în care se poate construi perfect spirala 

lui Fibonacci. 

 Toate piramidele au proprietatea că măsura oricărei mediane, 

dusă din vârf pe oricare latură a bazei, împarţită la jumatate din latura bazei dă un număr foarte 

aproape de phi. 

 În tabloul ,,Buna Vestire”, realizat de Leonardo 

din Vinci, liniile orizontale sunt mereu un multiplu de 

0,618 ca şi cele verticale. Ele împart întotdeauna tabloul 

în părţi aflate în raport de 0,618.  

Faţa umană, şi anume distanţa între ochi, distanţa dintre gură şi ochi si 

distanţa dintre nas şi ochi şi dimensiunea gurii, toate raportate una la cealaltă dă 

un număr foarte apropiat de phi. În stiiţa 

esteticii se consideră că faţa este cu atât mai 

placută ochiului cu cât aceste dimensiuni 

respectă secventa lui Fibonacci mai bine.  

Falangele mâinii măsoară în medie 

2,3,5 şi 8 cm conform imaginii de mai  jos, numere consecutive 

în şirul lui Fibonacci. 

Relaţia dintre şirul lui Fibonacci şi proporţia de aur este adeseori numită ,,formula fericirii” 

deoarece arată, într-un oarecare fel, existenţa unei sfere de conştiinţă şi armonie în întregul univers. 

http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/fibtable.html
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Fascinanta poveste a mulţimilor de numere 

Popa I. Cătălin 

Şcoala Generală cu clasele I-VIII Nr. 3 Mediaş 

Prof. îndrumător Solomon Marinela Felicia 

 

 

Motto: „Obiectul matematicii este atât de serios, 

 încât este util să nu pierdem ocazia pentru a-l 

                                                                             face puţin mai distractiv.”   

 Blaise Pascal 

 

Sunt simplu notate: N; Z; Q; R\Q şi R. Între noi fie vorba am aflat că ar fi una C, dar ne 

abţinem să vorbim despre ea, deoarece e prea „complexă” pentru noi. 

Am spus „simplu”, dar în spatele acestor litere se află adevărate poveşti  pe care încerc să le 

redau mai jos. 

Vă propun să ne detaşăm lumea în care trăim şi să intrăm în minunata lume a poveştilor, iar 

eroii noştri vor fi „numerele”. 

Ca orice poveste să începem cu… 

A fost odată ca niciodată în vremuri îndepărtate o „mică” comunitate, numită „mulţimea 

numerelor naturale”, ce se ascundea în spatele literei N şi avea cetăţeni simpli şi modeşti, „numerele 

naturale”. 

Numerele naturale erau foarte disciplinate, astfel încât întotdeauna când se făcea prezenţa, 

primul care se prezenta la apel  era cel mai mic dintre ele, numit zero şi notat 0. După el venea 

următorul, 1, apoi 2, 3, şi aşa mai departe până pierdeau şirul. Astfel, declarau că sunt o infinitate, 

adică şirul lor este infinit.  

 ... , ..., ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0 nN   

Dacă N îşi punea „steluţă în frunte”, pe 0 nu îl mai chema la apel şi astfel N devine N*. 
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 ... n, ..., 5, 4, 3, 2, ,1* N  

Numerele naturale erau tare jucăuşe şi făceau „echilibristică” pe o dreaptă pe care o numeau 

„axă” şi întotdeauna pe 0 îl luau ca origine, iar celelalte se aşezau în dreapta lui în ordine începând 

cu 1, 2, 3 şi aşa mai departe, păstrând aceeaşi distanţă între ele. 

  

 

                                          0          1          2         3         4 

Asta nu era singura preocupare a acestor numere ci cât era ziua de mare, se grupau şi 

desfăşurau diferite activităţi pe care le numeau operaţii.Aveau  multe operaţii dar de bază 

considerau: adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea. 

Aceste operaţii pentru ele erau o joacă dar cu o regulă strictă şi anume: 

- rezultatul operaţiei trebuia să aparţină tot comunităţii lor, adică lui N. 

De aici au pornit şi necazurile: nu toate operaţiile puteau fi efectuate cu succes, cum doreau ele! 

Astfel, într-o zi două dintre ele,  le-au demonstrat celorlalte că scăderea de bătăi de cap. 

Exemplificarea a fost făcută de numerele 24 şi 8: 

N24-8dar  16824  N  

Astfel comunitatea numerelor naturale a fost nevoită să accepte şi alţi cetăţeni, şi anume pe  -1, -2, -

3 şi aşa mai departe, care s-au oferit să le ajute şi să formeze o nouă comunitate mai cuprinzătoare, 

numită „mulţimea numerelor întregi” şi să se noteze cu Z. 

Să nu înţelegeţi că N şi-a pierdut identitatea, doar că a fost,, acaparată de Z şi s-a împăcat cu 

următoarea situaţie: ZN  , adică orice nr. natural este şi întreg. 

Astfel înţelegerea a fost ca numerele naturale să îşi păstreze locul pe „axă”, iar cele nou 

venite să se aşeze tot în ordine dar de la 0 spre stânga şi să poarte în faţă semnul „-”, de care să nu 

se despartă niciodată . 



 

41 
 

 Astfel,   ... 4, 3, 2, 1, 0, 1,- 2,- 3,- 4,- ...,Z  

 

                                                                          

. 

În urma negocierilor s-a decretat: 

- numerele din stânga lui 0 se numesc numere întregi negative; 

- numerele din dreapta lui 0 îşi păstrează denumirea de numerele naturale nenule, dar se mai 

pot numi şi nr. întregi pozitive; 

- 0 nu este nici pozitiv, nici negativ. 

Fericite că au rezolvat problemele, s-au apucat iar de operaţii dar au constatat cu mâhnire că 

totuşi şi aici o operaţie din cele patru nu putea fi efectuată cu succes. 

Este vorba despre împărţire. 

Două numere alese la întâmplare au exemplificat: 

Z18:2dar  92:18  Z  

Din mulţime au strigat alte 2 numere, 4 şi 3, care au spus că problema lor este şi mai gravă, 

deoarece nici Z3:4 şi nici Z4:3 . 

Ce credeţi că s-a întâmplat? S-au lăsat învinse de probleme? Nici vorbă! 

S-au reunit toate elementele lui Z şi după lungi discuţii, au hotărât următoarele: 

- comunitatea trebuie să accepte noi membrii şi împreună să formeze o nouă nouă 

comunitate numită „mulţimea numerelor raţionale” şi să se noteze cu Q. 

- noii membrii pot avea forme diferite faţă de numerele. întregi şi anume: să poarte linie de 

fracţie, adică să ia forma unei împărţiri neefectuate sau cu virgulă atunci când efectuăm împărţirea. 

-4        -3       -2         -1         0         1        2         3        4 
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 * ,; ZnZm
n

m
Q  

Astfel  pentru nr:   

a) 5 şi 2  

0,45:2sau  
5

2
5:2

2,52:5sau  
2

5
2:5





 

b) 1 şi 3 ==> 

000,3
1

3
1:3

)3(,0...33333333333333333333333333333333333333333,0
3

1
3:1





 

c) 9 şi 4 ==> 

25,2
4

9
4:9

)4(,0...44444444444444444444444444444444444444444,0
9

4
9:4





  

La rândul ei, pentru că şi-a rezolvat problema, mulţumea nr. întregi Z, a trebuit să accepte şi 

să se împace cu ideea că QZNimplicit  şi QZ . 

Acum pare că lucrurile s-au aşezat şi toate operaţiile puteau fi efectuate. Aceasta până într-o zi când 

cineva a propus o nouă activitate numită „extragerea rădăcinii pătrate” pe care au notat-o cu ajutorul 

radicalului, ”„ . 

S-a constatat că Qn  <==> n este pătrat perfect, adică  ... 225, ..., 16, 9, 4, 1, ,0n . 

.15225 ,24 ,1 QQQ   

Dar, ....;5;3;2 Q  şi  au fost declarate „iraţionale”. Lor li s-a adăugat un nr. cunoscut 

sub denumirea grecească pi şi care are valoarea 3,14159 ... sau nr. de forma 0,101001000… 
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Aceste nr. iraţionale fiind un grup restrâns  s-au hotărât să le propună numerelor raţionale să se 

reunească şi să formeze o nouă mulţime mai cuprinzătoare şi mai completă. 

Argumentul acestora şi anume că „unde-s doi puterea creşte” le-a înduplecat şi astfel nr. raţionale 

au acceptat „reuniunea” cu cele iraţionale dar cu o condiţie: fiecare cu regulile sale. 

Comunitatea nou formată s-a numit „mulţimea numerelor reale” şi s-a notat cu R. 

Această mulţime credea că le ştie pe toate şi este atotcuprinzătoare, adică: 

.RQZN   

Declara peste tot că se întinde de la minus la plus infinit şi că nu-i poate găsi nici un cusur. 

                                                                                                                                               

 

);( R  

Şi ce credeţi, că aşa a fost? 

În nici un caz, ca în orice poveste există şi un personaj „negativ”, care dă lucrurile peste cap. 

În cazul nostru, personajele negative, erau chiar numerele negative care au venit cu o cerere şi 

anume: să li se calculeze şi lor rădăcina pătrată! 

Ce credeţi: este posibil în R? 

Dacă nu, ce se va întâmpla oare? 

Până aflăm răspunsul, eu vă spun că m-am urcat pe o şa, şi v-am spus „povestea mulţimilor de 

numere” aşa cum am înţeles-o eu. 

Restul poate descoperiţi voi ce s-a mai întâmplat... 
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Matematica, roman... 

Eleva: Stuparu Cristina, cls a VIII- a A 

Liceul Teoretic Peciu Nou 

Prof coordonator: Marioara Cobrac 

 

 Întotdeauna am asociat matematica cu un 

roman. Un roman, lung, care pare să nu se mai 

termine, cu personaje atât de numeroase, încât nu 

îi poţi ţine minte pe toţi, iar fiecare capitol pare să 

fie diferit unul de altul, dar totuşi legate între ele. 

Iar dacă nu citeşti prima pagină, nu vei putea 

înţelege restul. 

Aceasta e definiţia pe care pot să o dau 

matematicii acum, după mai mult de zece ani de 

când „am făcut cunoştinţă” cu ea – prima oară 

fiind, bineînţeles, la gră diniţă şi apoi, în clasa 

întâi. Însă pe atunci mi se părea o joacă totul. 

Învăţam cifrele, le admiram formele, încercam să le scriu cât mai frumos, să semene cu cele din 

manual. Scriam numai cu stiloul, pentru a mă determina să le scriu perfect. Dar anii au trecut, eu am 

scris mii de cifre, iar povestea matematicii a început să ia contur. Acela a fost doar cuvântul înainte 

al romanului. 

Cele mai multe amintiri pe care le am legate de matematică sunt cele din gimnaziu, respectiv 

din clasa a V-a. Atunci am simţit că descopăr adevărata matematică, nu calculele pe care le făcusem 

până în momentul acela. Aveam o şcoală nouă, bineînţeles, clasă nouă, profesori şi materii noi. Dar 

pe lângă toate acestea, am avut parte de descoperiri.  

Prima oră de 

matematică, o după amiază de 

septembrie târzie. Aveam un 

caiet de matem atică 

studenţesc, cu grijă liniat de 

mama. În faţa mea se aflau 

câteva creioane, pixuri 

colorate şi o radieră. Am 

început să „construiesc” un 

avion dintr-un liniar şi pixuri, 

dar l-am scăpat din mână când 

am auzit scârţâitul uşii. 

Profesoara de matematică, 

ţinând în braţe catalogul imens 

(pe vremea aceea) şi câteva cărţi vechi şi foarte groase, a intrat zâmbind în clasă.  
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            Nu pot să exprim în mod clar ceea ce simţeam – poate teamă, poate emoţie, poate nerăbdare. 

Dar eram sigură că urma să avem parte de momente frumoase. Şi gândurile au avut dreptate. 

Profesoara noastră, o femeie cu un suflet mare, după cum aveam să aflu mai târziu, a început să ne 

povestească despre matematica de gimnaziu, de părţile ei frumoase, dar şi de problemele mai grele. 

Dar zâmbetul ei m-a încurajat să păşesc cu bine în acea lume plină de surprize. 

                  Orele au continuat cu 

descoperirea numerelor prime, a 

factorului comun, a teoremei împărţirii 

cu rest şi a divizibilităţii. Apoi, am 

trecut la probleme şi la geometrie. 

Toate aceste lucruri noi îmi plăceau, 

iar temele pe care le primeam nu mă 

deranjau deloc; dimpotrivă, mă 

bucuram atunci când vedeam că pot 

rezolva exercitii şi am cunoştinţe 

legate de matematică. Îmi făcusem o 

mapă plină de formule, desene şi 

definiţii, colorate cu roşu şi verde şi 

aranjate conform ordinii din manual. 

Cu siguranţă, matematica îşi găsise un 

loc în s ufletul meu. 

                  Bineînţeles, anii au trecut, matematica a devenit mai „complicată”, iar fiind, mai mari, 

colegii au încetat să mai înveţe, să-şi facă temele şi să vină în mod regulat la ore. Însă eu am rămas 

mereu în locul din prima bancă de la fereastră, pentru că simt că îi sunt recunoscătoare matematicii. 

Încă de mică, am fost atrasă de cifre, iar acum nu pot să nu îmi arăt mulţumirea. Matematica rămâne 

o poveste fără sfârşit, dar pe parcursul vieţii, sunt sigură că voi ajunge măcar la jumătatea ei.  
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Fractali 

Autor. Sofran Kati,clasa a IX-a 

Liceul Teoretic ,,Sf. Kiril şi Metodii”-Timiş  

Prof. Boboiciov Adriana  

 
     Colocvial, un fractal este "o figură geometrică fragmentată sau frântă care poate fi divizată în 

părţi, astfel încât fiecare dintre acestea să fie o copie miniaturală a întregului".Termenul a fost 

introdus de  în 1975 şi este derivat din latinescul fractus, însemnând 

"spart" sau "fracturat".Fractalul, ca obiect geometric, are în general următoarele caracteristici: 

 Are o structură fină la scări arbitrar de mici. 

 Este prea neregulat pentru a fi descris în limbaj geometric euclidian tradițional. 

 Este autosimilar . 

 Are dimensiunea Hausdorff mai mare decât dimensiunea topologică. 

 Are o definiție simplă și recursivă. 

     Deoarece par identici la orice nivel de magnificare, fractalii sunt de obicei considerați ca fiind 

infinit complecși . Printre obiectele naturale care aproximează fractalii până la un anumit nivel se 

numără norii, lanțurile montane, arcele de fulger, liniile de coastă și fulgii de zăpadă. Totuși, nu 

toate obiectele autosimilare sunt fractali—de exemplu, linia reală (o linie dreaptă Euclidiană) este 

autosimilară, dar nu îndeplinește celelalte caracteristici. 

     Matematica din spatele fractalilor a apărut în secolul 17, când filosoful Gottfried Leibniz a 

considerat autosimilaritatea recursivă (deși greșise gândindu-se că numai liniile drepte sunt 

autosimilare în acest sens). 

     Abia în 1872 a apărut o funcție al cărei grafic este considerat azi fractal, când Karl Weierstrass a 

dat un exemplu de funcție cu proprietatea că este continuă, dar nediferențiabilă. În 1904, Helge von 

Koch, nesatisfăcut de definiția abstractă și analitică a lui Weierstrass, a dat o definiție geometrică a 

unei funcții similare, care se numește astăzi fulgul lui Koch. În 1915, Waclaw Sierpinski a construit 

triunghiul și, un an mai târziu, covorul lui Sierpinski. La origine, acești fractali geometrici au fost 

descriși drept curbe în loc de forme bidimensionale, așa cum sunt cunoscute astăzi. Ideea de curbe 

autosimilare a fost preluată de Paul Pierre Lévy, care, în lucrarea sa Curbe și suprafețe în plan sau 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Autosimilaritate&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dimensiune_Hausdorff
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Linie_real%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Euclidian&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Matematica
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Leibniz
http://ro.wikipedia.org/wiki/Recursie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Karl_Weierstrass
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Diferen%C8%9Biabilitate&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Helge_von_Koch&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Helge_von_Koch&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Fulgul_lui_Koch&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Waclaw_Sierpinski&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Triunghiul_lui_Sierpinski&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Covorul_lui_Sierpinski&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Pierre_L%C3%A9vy&action=edit&redlink=1
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spațiu formate din parți similare întregului din 1938, a descris o nouă curbă fractal, curba C a lui 

Lévy. 

     Georg Cantor a dat, de asemenea, exemple de submulțimi ale axei reale cu proprietăți 

neobișnuite — aceste mulțimi Cantor sunt numite astăzi fractali. 

     Funcțiile iterate în planul complex au fost investigate la sfârșitul secolului 19 și începutul 

secolului 20 de Henri Poincaré, Felix Klein, Pierre Fatou și Gaston Julia. Totuși, fără ajutorul 

graficii pe calculator moderne, ei nu puteau vizualiza frumusețea numeroaselor obiecte pe care le 

descoepriseră. 

     În anii 1960, Benoît Mandelbrot a început să cerceteze autosimilaritatea în lucrări precum Cât de 

lungă este coasta Marii Britanii? Autosimilaritate statistică și dimensiune fracțională. În sfârșit, în 

1975, Mandelbrot a inventat termenul "fractal" pentru a denumi un obiect al cărei dimensiune 

Hausdorff-Besicovitch este mai mare decât dimensiunea topologică a sa. A ilustrat această definiție 

matematică cu imagini construite pe calculator. 

1. Triunghiul lui Sierpinski – se obţine pornind de la un triunghi şi decupând recursiv triunghiul 

(central) format de mijloacele fiecărei laturi. 

 

 

2. Fulgul de zăpadă al lui Koch - se obţine pornind de la un 

triunghi echilateral şi se înlocuieşte treimea din mijloc de pe 

fiecare latură cu doua segmente astfel încât să se formeze un nou 

triunghi echilateral exterior. Apoi se execută aceiaşi paşi pe 

fiecare segment de linie a formei rezultate, la infinit. La fiecare 

iteraţie, perimetrul acestei figuri creşte cu patru treimi. Fulgul 

Koch este rezultatul unui număr infinit de execuţii ale acestor 

paşi, si are lungime infinită, în timp ce aria sa rămâne finită. De 

aceea Fulgul Koch si construcţiile similare sunt numite uneori 

―curbe monstru―. 

 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Curba_C_a_lui_L%C3%A9vy&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Curba_C_a_lui_L%C3%A9vy&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Georg_Cantor
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Submul%C8%9Bime&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mul%C8%9Bime_Cantor
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_complex&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Henri_Poincar%C3%A9
http://ro.wikipedia.org/wiki/Felix_Klein
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Fatou&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gaston_Julia
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimensiune_topologic%C4%83&action=edit&redlink=1
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  sunt:      Mulţimea lui Mandelbrot, 

Mulţimea lui Cantor, Covorul lui Sierpinski, Curba dragon, Curba lui Peano, Mulţimea Julia etc. 

 

     

 

     Benoit Mandelbrot – ―parintele fractalilor‖ – a cercetat relaţia dintre fractali si natură. El a arătat 

ca în natură există mulţi fractali şi că aceştia pot modela cu precizie unele fenomene. Mandelbrot 

împreună cu colaboratorii săi au introdus tipuri noi de fractali pentru a modela lucruri mai 

complexe, cum ar fi arborii şi munţii. 

     Conceptul de similitudine poate fi extins într-o anumită măsură 

prin introducerea unor mici schimbări în seria de transformări 

similare – aşa-numitele perturbări. Dacă introducem anumite 

perturbări într-un arbore fractal uniform, rezultatul poate semăna 

cu un copac real, un coral sau cu un burete. 

     Fractali aproximativi pot fi observaţi uşor în natură; aceste 

obiecte afişează o structură auto-similară la o scară mare, dar 

finită. Exemple de fractali din natură: norii, fulgii de zăpadă, 

cristalele, lanţurile montane, fulgerele, reţelele de râuri, liniile de coastă. 

     Arborii si ferigile sunt fractali naturali care pot fi modelaţi uşor pe calculator folosind un 

algoritm recursiv. Natura recursivă este evidentă în aceste exemple — o ramură a unui arbore sau o 

frunză a unei ferigi este o copie în miniatura a întregului: nu identice, dar 

similare. O altă plantă la care se poate observa uşor auto-similitudinea este 

conopida (sau broccoli).                                                                       

Conopida 

     In corpul uman, pot fi modelate cu ajutorul fractalilor: ramificaţiile 

venelor şi arterelor, structura rinichiului şi a scheletului, inima şi sistemul 

nervos. 

Mulţimea Julia           Mulţimea lui Cantor      
Covoru lui Sierpinski 
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     Tipare de fractali au fost descoperite în picturile artistului american Jackson Pollock. Deși 

picturile lui Pollock's par a fi doar stropi haotici, analiza computerizată a descoperit tipare de 

fractali în opera sa. 

     Fractalii sunt de asemenea predominanți în arta și arhitectura africană. Casele circulare apar în 

cercuri de cercuri, casele dreptunghiulare în dreptunghiuri de dreptunghiuri și așa mai departe. 

Astfel de tipare se găsesc și în textile și sculpturile africane, precum și în părul împletit în codițe.                                          

Structura rinichiului 

     Complexitatea si proprietaţile uimitoare ale fractalilor le permit acestora să modeleze lucruri din 

diferite domenii: biologie, geografie, hidrologie, meteorologie, geologie, economie, medicină, 

psihologie, astronomie (modeleaza structura Universului, distributia galaxiilor si distributia 

craterelor pe luna – in filmul Apollo 13, o imagine a lunii a fost generata folosind fractali). 

     În matematică, funcţiile fractale se comportă ca şi sistemele haotice in care schimbări aleatoare 

asupra valorilor de pornire pot modifica valoarea funcţiei în moduri imprevizibile, în interiorul 

frontierelor sistemului. Faimoasa Mulţime Mandelbrot demonstrează această legătură dintre fractali 

si teoria haosului – dintr-o ecuaţie matematică foarte simplă se produc rezultate foarte complexe. 

 

             

      

Pentru a înţelege fractalii, trebuie distinse acele proprietaţi fundamentale care nu se schimbă de la 

un obiect studiat la altul. Prin studierea structurii fractale a sistemelor haotice, e posibil să se 

determine punctele critice in care predictibilitatea unui sistem dispare. 

     Scopul geometriei fractale este acela de a oferi o metodă ingenioasa de cunoaştere, prin care 

fenomene complexe pot fi explicate pornind de la nişte reguli simple. 

     Oricine poate creea peisaje deosebite şi imagini atrăgătoare cu ajutorul fractalilor, deoarece 

există pe Internet o mulţime de programe software generatoare de fractali. Astfel, oricine poate 

genera fractali, neavând nevoie să cunoască noţiuni matematice complexe – tot ce trebuie să faca 

este să modifice funcţia care generează fractalul şi alţi parametri, şi să selecteze nişte culori. De 

asemenea, vă puteţi compune propria muzică fractală cu ajutorul unor programe software 

specializate. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Jackson_Pollock
http://www.artacunoasterii.ro/tag/astronomie
http://www.artacunoasterii.ro/tag/matematica
http://www.artacunoasterii.ro/tag/metoda
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          http://www.wealllovescience.blogspot.com/2009/01/despre-fractali.html 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fractal 

http://www.fractali.org/ 

 

 

 

http://www.fractali.org/
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Paradoxurile lui zenon 

Autor: Nicolae Brânduşe, clasa a IX-a 

Liceul Teoretic ”Sfinţii Kiril şi Metodii”-Timiş 

Coordonator: prof. Adriana Boboiciov  

 

Motto:  

"În timp ce există indicii subtile despre infinit în lucrurile pe care le facem şi le vedem, există de 

asemenea şi paradoxuri profunde ce se află foarte aproape de suprafaţa lucrurilor"  

(Sir John D. Barrow). 

 

Zenon a fost un filozof grec presocratic, din sudul Italiei, membru 

al şcolii filozofice din Elea, întemeiată de Parmenide. Vă prezentăm în 

acest articol trei din cele mai cunoscute patru paradoxuri ale lui Zenon, 

unele dintre cele mai faimoase, mai durabile, mai şocante şi mai 

interesante paradoxuri, formulate de filozoful eleat în anul 450 î.Hr. 

Filozoful grec Zenon, discipol al lui Parmenide, a trăit în secolul al 

cincilea î. Hr. şi ne-a lăsat moştenire câteva paradoxuri foarte profunde a 

căror rezolvare ne invită să medităm asupra noţiunilor de infinit şi de 

mişcare. A fost numit de Aristotel fondatorul dialecticii (formă veche de 

găsire a adevărului, cunoscută şi drept arta interlocuţiunii). 

Zenon a formulat mai multe raţionamente, cunoscute ca 

"Paradoxurile lui Zenon", pentru  a susţine ideile mentorului său Parmenide despre numere sau 

despre mişcare. Paradoxurile sunt argumente aparent corecte care duc la concluzii ce sunt în mod 

evident false. Provocarea este de a se descoperi ce anume s-a greşit în aceste raţionamente. Nici una 

dintre scrierile lui Zenon nu a ajuns în mod direct la 

noi, ci doar povestite şi repovestite de alţi filozofi 

greci. În acest articol vom enumera, după cum am 

menţionat şi la începutul articolului, pe cele mai 

cunoscute trei dintre acestea.  

Argumentul încearcă să demonstreze că 

mişcarea dintr-un punct în altul este imposibilă. Un om 

pleacă de la borna ce indică 0 km la borna ce indică 1 

km. Zenon spune: Ca să parcurgă această distanţă de 

un kilometru, omul parcurge mai întâi jumătate de 

kilometru (adică jumătate din distanţa totală), apoi 

jumătate din distanţa rămasă, apoi jumătate din 

distanţa care i-a mai rămas şi tot aşa, astfel că niciodată nu va ajunge la final, pentru că această 
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diviziune ar putea exista la infinit. Încerca astfel Zenon să refuze ideea că există infinitul cu 

adevărat? 

Cel de-al doilea paradox al lui Zenon, "Ahile şi broasca ţestoasă", încearcă să 

demonstreze concluzia conform căreia cel care aleargă mai repede nu îl va întrece niciodată pe cel 

care aleargă mai încet. Aceasta va fi susţinută şi de Aristotel în "Physica" două secole mai târziu. Să 

ne imaginăm o întrecere între celebrul atlet Ahile și un rival mai lent, transformat de legendă într-o 

broască ţestoasă (la acea vreme broasca ţestoasă era simbolul înţelepciunii). Să presupunem că 

Ahile are o viteză de două ori mai mare decât cea a ţestoasei. Ţestoasa are un avans de 1 km faţă de 

Ahile (acesta plecând din origine). Oricine va trage concluzia că peste 2 km Ahile va ajunge 

ţestoasa. 

Folosindu-se de paradoxul prezentat anterior, 

Zenon ne spune altceva: când Ahile ajunge la 1 

km, ţestoasa a ajuns la 1 km şi jumătate, iar când 

Ahile ajunge la 1 km şi jumătate, broasca a ajuns la 

1 km şi trei sferturi şi aşa mai departe, astfel că 

niciodată Ahile nu va reuşi să întreacă broasca 

ţestoasă. 

Al treilea paradox, cunoscut ca fiind 

"paradoxul săgeţii", ne spune că o săgeată aflată în 

mişcare între punctele A şi B nu se află la un 

moment dat nici în punctul A, pentru că a plecat de 

acolo, nici în punctul B, că n-a ajuns încă acolo. 

Dacă reduci distanţa AB la lungimea săgeţii, înseamnă că săgeata este, de fapt, în repaus. Cum 

concluzia este evident falsă, este vorba de un paradox din domeniul logicii. 

Paradoxurile sunt în strânsă legătură cu ceea ce noi numim infinit, temă ce i-a provocat 

deopotrivă pe teologi și pe oamenii de ştiinţă, care încearcă să hotărască dacă îl acceptăm sau îl 

respingem. Există infinit în natură sau reprezintă doar un număr foarte mare? Este real sau este doar 

ceva teoretic, este „prescurtarea” pentru nemărginit, pentru foarte mare sau foarte mic? Albert 

Einstein spunea: "Două lucruri sunt infinite: Universul şi prostia umană, însă nu sunt sigur în 

legătură cu primul". 

În această lume capricioasă, nimic nu este mai capricios decât faima postumă. Una din 

victimele cele mai remarcabile ale lipsei de judecată a posterităţii este eleatul Zeno. După ce a 

inventat patru argumente, toate nemăsurat de subtile şi de profunde, majoritatea filozofilor care i-au 

urmat au spus despre el că este numai un şarlatan ingenios şi că argumentele sale nu sunt decât nişte 

sofisme. După două mii de ani de respingere continuă, aceste sofisme au fost repuse în drepturi, 

devenind temelia unei renaşteri a matematicii prin tratarea conceptului de infinit... 

“ Există lucruri care par de necrezut celor mai mulţi oameni care nu s-au ocupat de 

matematică ” , a spus Arhimede la un moment dat . Să se fi gândit el oare la filosoful grec Zenon (n. 

cca 489 î.e.n), care a produs multe discuţii la vremea respectivă cu povestea întrecerii între eroul 

grec Ahile şi broasca ţestoasă ? Dar iată «paradoxul»:  
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“Ahile aleargă de zece ori mai repede decât o broască ţestoasă . Şi atunci, ca să fie generos, 

el dă animalului un avans de 100 de metri . Din cauza acestui avans, el nu poate ajunge niciodată 

broasca ţestoasă . În momentul în care Ahile a parcurs cei 100 de metri, broasca ţestoasă a înaintat 

cu 10 m, când Ahile a parcurs şi aceşti 10 m, broasca tot mai are un avans de 1 m . Cu răsuflarea 

pierdută, Ahile parcurge şi acest metru, dar, vai ! Broasca este din nou înaintea lui, chiar dacă 

numai cu 1/10 m, deci cu 10 cm . După ce a parcurs şi aceşti 10 cm, broasca ţestoasă tot mai este cu 

1 cm înaintea lui Ahile, pe scurt, oricât de mic ar fi avansul, în acest mod Ahile nu ajunge niciodată 

din urmă buclucaşa broască, ea câştigând întrecerea .” 

După acest raţionament, însă, un alergător mai rapid n-ar putea ajunge din urmă pe un altul, 

dacă acesta a fost cândva înaintea lui şi nicio maşină n-ar putea ajunge din urmă o altă maşină care 

merge mai încet . Acesta este însă un neadevăr . Totuşi, unde este greşit raţionamentul lui Zenon ? 

În definitiv, ajunge să ne gândim unde se află broasca ţestoasă atunci când Ahile a parcurs o 

distanţă mai mare, să zicem 200 m . Întrucât în acest timp ea a parcurs doar 20 m, se află abia la 120 

m, deci este depăşită cu mult .  

Această istorioară a întrecerii nu este deloc lipsită de sens . Ea ridică problema : la ce 

distanţă de punctul de plecare ajunge Ahile broasca ţestoasă ? Distanţa aceasta rezultă, evident, din : 

100+10+1+1/10+1/100+1/1000+... 

Dar cum se poate calcula o asemenea sumă, în care nu există un ultim termen ? Faptul că 

Zenon nu putea rezolva această problemă se datora, între altele, modului de scriere folosit de greci, 

nepotrivit pentru asemenea consideraţii . Dacă vom scrie suma sub forma 111,111 ... = 111,(1), 

atunci şi un elev de clasa a V-a ştie că aceasta înseamnă 111 intregi si 1/9 m de punctul de plecare . 

Dar Zenon a complicat prea mult problema . Dacă Ahile s-ar întrece cu frumoasa Elena, care 

aleargă cu o viteză de două ori mai mică şi, politicos fiind, i-ar da cu plăcere un avans de 1 km, 

când o ajunge din urmă ? 

După Zenon, la 1 km Elena mai are un avans de 1/2 km, după această jumătate de kilometru, 

încă 1/4 km etc. Pe scurt, punctul în care o ajunge este dat de suma : 1+1/2+1/4+1/8+ ... 

Fără Zenon, am gândi astfel : dacă Ahile a alergat 2 km, Elena a parcurs 1 km . Cu avansul 

ei de 1 km, ea este în acelaşi punct cu Ahile, deci : 1+1/2+1/4+1/8+ ... 2 

Nu este, oare, remarcabil că, adunând un şir nesfârşit de termeni, obţinem totuşi un număr ca 

2 ? 

Un şir „de acelaşi fel ” pare a fi : 1+1/2+1/3+1/4+1/5... . S-ar zice că el se deosebeşte de 

precedentul doar prin faptul că s-a mai adăugat „ puţin ” . Ar putea rezulta atunci 3 sau 4 . Greşeală 

! Acest „ puţin ” ajunge ca şirul să nu aibă nicio sumă ! În cele din urmă ea se ridică mai sus decât 

orice număr, oricât de mare ar fi el ! 

Pentru a stârni şi curiozitatea elevilor de liceu, vom spune că, mult mai târziu, cu mijloacele 

analizei matematice, aceste extinderi ale noţiunii de sumă de la cazul finit la cazul infinit au fost 

numite serii . Seria anterioară, a inverselor numerelor naturale, 1+1/2+1/3+...+1/n+...  a fost numită 

serie armonică, ea fiind convergentă dacă şirul sumelor parţiale ataşat ei, este convergent .  
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ORGANIZATOR:  Şcoala cu Clasele I-VIII “Rareş-Vodă”  Ploieşti 
                Director:  profesor Ion Dumitrache 

                  Profesor biologie Venera Georgescu 
 

 Colaboratori: prof. Daniela Badea 
                                          prof. Luminiţa Corneci - 

- SAM „Ing. Gh.  Pănculescu” Vălenii de Munte 
                           prof. Mihaela Gavriloiu  

PARTENERI: 
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 

                   Insp. Şc. Gen:  prof. Gheorghe Borovină 
                   Insp. Biologie:  prof. Silvia Olteanu 
SPONSOR: 

 S.C. Cati S.R.L. Ploieşti 
  Ing. Cătălin Moisescu  

MOTTO... 
„Şcoala oricând e o închisoare cînd învăţătorul va fi mărginit, e oricând o grădină când 
acesta va fi un om de spirit care va şti să intereseze pe elevii săi pentru obiectul ce 
propune.“  
                                                                         Mihai Eminescu 

ARGUMENT: 
Încă din 1959, ONU a dedicat fiecare an anumitor probleme majore, cu o 

importanţă globală pentru omenire,  încercând să atragă atenţia asupra lor şi să îndemne 
statele lumii la acţiune pentru promovarea sau rezolvarea lor. Astfel, în această jumătate 
de veac s-au sărbătorit Anul Internaţional al Drepturilor Omului, Anul Internaţional al 
Reconcilierii, Anul Internaţional al Deşerturilor şi al Deşertificării (2006), Anul 
Astronomiei (2009), Anul Internaţional al Biodiversităţii (2010) etc.  

În spiritul acestei tradiţii, anul 2011 a fost declarat:  
 Anul Internaţional al Chimiei, al cărui scop este acela de a atrage tinerii către 
această ştiinţă şi a concentra atenţia oamenilor asupra rolului pe care îl joacă chimia în 
viaţa noastră, pornind de la gastronomie şi ajungând până la medicină şi tehnologie. Sub 
sloganul "Chimia, viaţa noastră, viitorul nostru", se vor aniversa şi 100 de ani de când 
Marie Curie a primit al doilea Premiu Nobel, cel pentru chimie, acum vor fi sărbătorite şi 
femeile care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea ştiinţelor. 
 Anul Internaţional al Pădurilor pentru a ne reaminti cât de importante sunt pentru 
noi pădurile şi viaţa care se adăposteşte în interiorul lor (UNESCO). Mesajul transmis de 
iniţiatori - „pădurile sunt vitale pentru supravieţuirea şi bunăstarea oamenilor de 
pretutindeni”. 
 Anul European al Voluntariatului are la bază o serie de documente ale unor 
instituţii europene care recunosc contribuţia voluntariatului la evoluţia societăţii şi a 
cetăţenilor ei. Aceasta reprezintă, o formă de cetăţenie activă la nivelul bătrânului 
continent ce ar trebui sprijinită de autorităţi la nivel naţional, regional şi local. Tot acum, 
vor fi aniversaţi 10 ani de la demararea Anului Internaţional al Voluntariatului, celebrat în 
2001, la iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
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Pădurea de stejar 

Perju Ciprian 

Profesor : Adriana Săcăluş 

Şcoala Andrei Mureşanu, Ploieşti – Prahova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Măreţul stejar cu crengile sale ramnificate creşte până la o înălţime de 40m, trăieşte până la 800 ani 

şi oferă adăpost unei număr foarte mare de animale si plante. 

Este un arbore foios , căruia îi cad toate frunzele în fiecare an. El se găseşte în toata Europa. 

De la vârful coroanei până la capetele rădăcinilor stejarul este locuit pe toata durata anului. 

Un stejar matur poate să aibă până la 50.000 de ghinde, deşi puţine dintre acestea vor creşte şi se 

vor transforma în copaci noi. 

Majoritatea ghindelor sunt mâncate de păsări şi de animale, fie când sunt încă în copac, fie după ce 

cad la pământ. 

Pentru a germina ghindele rămase au nevoie de o sursă permanentă de umiditate. 

 

Primăvara, cand stejarul adormit se trezeşte din somnul de iarnă şi apar primele frunze, începe 

ciclul anual. Apare o abundenţă de insecte în copac, acestea atragând la rândul lor o mulţime de  

animale şi păsări insectivore.  
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Păsările au zone de operare specifice: pitulicea 

mică, piţigoiul albastru şi piţigoiul mare şi altele 

ocupă vârful copacului iar pe trunchiul robust 

trăiesc ticlenii şi ciocănitoarele. 

Sub copac, la sol se găsesc măcălendrii, mierlele, 

pitigoii mari si cintezoii care aşteaptă să cadă ceva 

de sus.  

Noaptea, alte vietaţi apar ca să profite de ospăţul de 

omizi sau  fluturi. 

Lichenii, care se răspândesc treptat de-a lungul multor ani pe trunchiul şi pe ramurile stejarului, 

ascund fluturii valet şi fluturii pătaţi de covor, iar frunzele moarte de la solul pădurii ascund 

fluturele comun cu evantai. 

In părţile moarte ale copacului, larvele de lemn, rădăştile şi alţi gândaci, precum şi viespele de lemn 

sapă tunele protectoare în care vor vor ajunge la maturitate -doar dacă scapă de ciocanitoare. Dar 

stejarul rezistă acestor atacuri. 

 

Prima defoliere este în curând înlocuită cu o 

generaţie ulterioară, numită "frunzele 

lammas", care la început sunt arămii şi treptat 

se înverzesc. 

 

La baza copacului revenirea soarelui aduce la 

viaţă alte plante cum sunt : primulele, 

anemonele si violetele. Măreţul stejar arată 

cel mai impresionant vara, când are frunzişul 

complet, dar în aceste luni calde, adesea 

secetoase el face un mare efort de 

supravieţuiască.  

La fel ca orice plantă, stejarul creşte şi trăieşte prin fotosinteză - fabricile sale (frunzele) sunt 

acţionate de energia soarelui. El trebuie să adune substanţe nutritive (minerale) 

şi apa din sol şi să le transporte pe întreaga sa înălţime - şi până la cele mai îndepărtate crengi, 

rămurele şi frunze. 

Într-o zi de vară, un singur copac poate să absoarbă peste 450 l apă. 
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Vietăţile şi plantele care trăiesc pe stejar şi lângă el rămân active vara.  

Fluturele fir de păr purpuriu poate sa colonizeze frunzisul din vârful copacului, în timp ce mai jos 

poate să se gasească fluturele împărat purpuriu. Pe trunchiul copacului trăiesc muştele stejarului. 

 

 

In lumina serii se ivesc cărăbuşii şi multe alte insecte. 

Lumina soarelui se poate infiltra printre ramurile stejarului până la solul pădurii, unde ierburile, 

ferigile şi murii oferă substanţe nutritive pentru animalele care pasc şi care se hrănesc cu plante, de 

le şoareci de camp şi iepuri până la căprioare.  

Bine camuflaţi de frunze se găsesc sitarul de pădure, o pasăre terestră.  

Rădăcinile ramificate pot ascunde vizuina unei vulpi care un se fereşte să  mănânce viermi şi larve - 

şi în jurul unui stejar acestea există din abundentă. 

 

 

Ghindele se formează în timpul lunilor de 

vară şi cad în primele săptămâni ale 

toamnei. Acestea atrag mulţimi de păsări şi 

de animale care se hranesc cu ele pe loc, 

sau le transportă pentru a le stoca drept 

provizii de iarnă. Printre colectori se afla 

gaitele şi veveriţele car e adesea îşi 

transportă proviziile pe distanţe destul de 

mari. Mai târziu uită de o parte din ele -în 

acest fel stejarul se răspândeşte.  

Dacă este tinută la umezeală, ghinda va 

produce frunze primavara; puietul poate să 

crească 15 cm în 6 luni, dar vor trece 100 de 

ani până va fi considerat matur. 
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Odată cu sosirea toamnei apar ciupercile care cresc pe lemnul viu al trunchiului stejarului, formând 

straturi maronii asemenea unor trepte cu margini crestate. Din lemnul ramurilor moarte ale 

stejarului răsare ciuperca scoică. 

 

Treptat, stejarul se pregăteşte pentru somnul de iarnă, 

închizând alimentarea cu hrană şi apă de la radacini 

formând un dop ca de plută în punctul în care frunza se 

fixează pe o ramură. Astfel se va se retrage şi frunzele 

odinioară verzi devin aurii, mor si cad. 

 

Frunzele căzute din copaci furnizează provizii râmelor, 

acestea fiind cele mai ocupate toamna. Transformarea 

acestor frunze în humus în pământ asigură provizii pentru 

copac şi pentru milioanele de microorganisme din mediul 

său. În jurul său se află alţi locuitori ai pământului:  

păduchi de lemn şi furnici. 

În această perioadă a anului pădurea abundă de păianjeni, plasele lor ca de borangic acoperind toate 

straturile stejarului. Aceştia nu se consumă doar unii pe alţii pentru a supravieţui; ei sunt mâncaţi la 

rândul lor. Prezenţa lor în copac atrage o sumedenie de  păsări, care se îngraşă pentru iarnă sau işi 

adună puterile pentru lunga migratiune . 

: 

La venirea iernii, stejarul este bine pregătit pentru o perioadă de abstinenta. Nici acum el nu este 

golaş. Trunchiul său bătrân şi robust este acoperit cu iederă şi uneori vâsc , precum şi cu muşchi, 

alge, licheni sau ferigi.  

 

Toate frunzele copacului dispar iar sistemul de absorbţie a apei şi a substanţelor nutrtive din sol este 

închis. E timpul somnului. La bază, printre rămăşiţele frunzelor căzute, şoarecele de pădure, 

şoarecele de câmp şi chitcanul rămân activi în căutarea hranei necesare, iar la 

rândul lor aceştia sunt vânaţi de nevăstuici si vulpi.  

 

Printre ramurile dezgolite veveriţa îşi poate construi o vizuină din care plecă apoi în căutarea hranei, 

deoarece ea nu hiberneaza. 

Adanc sub stejar- aproximativ 1,5m sub  pământ - bursucul semihibernează în vizuină, 

aventurându-se afară doar când vremea este blândă. 
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Gorunul sau stejarul sesil  creşte mai vertical şi are 

trunchiul mai subtire decat stejarul european, 

crengile crescând la înălţime pe trunchiul său. Poate 

atinge 30m  înălţime, trăieşte până la 800 de ani şi 

are o frunză lungă şi conică . Ghindele sale cresc pe 

tulpini scurte. Gorunul creşte pe dealuri şi nu în văi. 

 

Dincolo de relaxare şi de efectele benefice ale 

mişcării în aer liber, aerul ionizat din pădure ajută la 

circulaţia sângelui, oxigenează creierul şi uşurează 

respiraţia.  

Mai mult decat atât, aerul pădurii conţine substanţe volatile care au rolul de a inhiba sau chiar de a 

stopa dezvoltarea unor microbi periculoşi.  Aceste 

substanţe se numesc bactericide naturale, iar un singur 

hectar de padure matură de stejar emite în atmosferă 

două kilograme de asemenea an tibiotice naturale. 

Pădurea este un aspirator de praf  

  

Cel mai important motiv pentru care pădurile ar trebui 

să existe în imediata vecinătate a marilor oraşe este 

rolul lor de a filtra atmosfera. Ele acţionează nu doar ca 

un filtru chimic, consumând dioxidul de carbon şi 

eliminând oxigen, ci şi ca un filtru , copacii acţionând 

ca o perdea care reţine particulele de praf.  

 

-Manualul de biologie clasa a 5-a 

 -Internet (Google, diverse sit-uri educaţonale)  
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Omul şi mediul de viaţa : Degradarea 
biodiversităţii 

Elevă: Marinescu Dorina, clasa aVII-a 

 Şcoala cu clasele I-VIII “Gh. Popescu” ,Mărgineni-Slobozia, jud. Olt 

Prof.  îndrum. Aurelia Gheorghe 

 

Biodiversitatea cuprinde varietatea genelor, a speciilor şi a ecosistemelor care constituie 

viaţa pe pământ.  Pe Planeta Albastra până în prezent au fost descoperite, descrise şi aflându-se în 

diferite grade de cerecetare cca. 1,82 milioane de specii de organisme vii, dintre acestea: 

-          cca. 1,04 milioane sunt insecte; 

-          325 mii sunt specii de plante verzi (fotosintetice) şi ciuperci; 

-          41 mii sunt specii de vertebrate (peşti, reptile, amfibieni, păsări şi mamifere). 

Au rămas, probabil, puţine specii de vertebrate de descoperit, dar este posibil, ca zeci de mii 

de specii de insecte să fie, încă, necunoscute. De asemenea un număr şi mai mare de 

microorganisme aşteaptă să fie studiate. Nicio specie apărută în biosferă nu s-a ivit întâmplător. 

Fiecare îşi are rostul, menirea ei în acest uriaş mecanism biologic care alcătuieşte biodiversitatea.  

Principalul indicator după care se judecă calitatea mediului îl constituie reducerea 

diversităţii biologice.Dispariţia pe termen scurt a unei specii nu are la bază decât cauze ale 

activităţii  antropice, legate direct de 

schimbările climatice provocate de poluare. 

Dispariţia organismelor vii constituie cea mai 

mare pierdere biologică şi ecologică a epocii 

noastre, ea fiind totalmente ireversibilă. Fiecare 

ţară, ca, de altfel, întreaga planetă, dispune de 

trei categorii de resurse importante:resurse 

materiale ,resurse culturale  si resurse 

biologice.Primele două, făcând parte din viaţa 

nostră cotidiană, fiindu-se aproape de noi, nu le 

neglijăm. In s chimb, noi, umanitatea, neglijăm 

bogăţiile, resursele biologice, înfăptuind prin 

aceasta o gravă eroare strategică, pe care o vor 

regreta în viitor. Biodiversitatea este în scădere la nivel mondial, iar această tendintă nu dă semne 

de inversare sau de încetinire În prezent, suntem martorii unei pierderi constante a biodiversităţii cu 

consecinţe profunde pentru lumea naturală şi pentru bunăstarea oamenilor. Cauzele principale sunt 

schimbările care se produc în habitatul natural. Acestea au loc datorită sistemelor de producţie 

agricolă intensivă, construcţiilor, exploatării carierelor, exploatării excesive a pădurilor, oceanelor, 

râurilor, lacurilor şi solurilor, invaziilor de specii străine, poluării şi - tot mai mult - datorită 

schimbărilor climatice la nivel global. 



 

58 
 

Omenirea  este ea însăşi o parte a biodiversităţii şi existenţa noastră în lume ar fi imposibilă 

fără aceasta. Calitatea vieţii, competitivitatea economică, forţa de muncă şi securitatea, toate se 

bazează pe acest capital natural.  

Biodiversitatea este 

esenţială pentru „serviciile 

ecosistemelor”, adică serviciile pe 

care le oferă natura: reglarea 

climei, apa şi aerul, fertilitatea 

solului şi producţia de alimente, 

combustibil, fibre şi medicamente. 

Aceasta este esenţială pentru 

menţinerea viabilităţii pe termen 

lung a agriculturii şi a pescuitului 

şi stă la baza multor procese 

industriale şi a producţiei de 

medicamente noi. Revoluţiile 

agricole şi industriale au 

determinat schimbări dramatice şi 

accelerate în utilizarea terenurilor, intensificarea agriculturii, urbanizare şi abandonarea terenurilor. 

În schimb, acestea au dus la prăbuşirea multor practici (de exemplu, metodele agricole tradiţio  nale) 

care ajutau la menţinerea peisajelor bogate în biodiversitate.Creşterea pop ulaţiei şi activităţile 

economice, împreună cu schimbările tehnologice şi modelul nostru de viaţă p olitic şi cultural, 

induc o presiune sporită asupra ecosistemelor. Acţiunile noastre modifică habitatele, clima, 

supraexploatează resursele, poluează şi facilitează raspăndirea speciilor straine cu potenţial invaziv. 

Dacă tendinţa actuală continuă, pierderea biodiversităţii se va accelera. Plantele şi animalele 

formează patrimoniul natural unei ţări, a unei naţiuni Ele sunt rezultatul a milioane de ani de 

evoluţie, a milioane de ani de activitate a naturii în spaţiul respectiv. Valoarea lor este inestimabilă. 

Ele constituie, în plus, o imensă sursă de bogăţii neexploatate sau în curs de exploatare, de hrană şi 

medicamente.Dispariţia naturală a unor specii sau varietăţi este, de asemenea, un lucru obişnuit, 

considerată ca un fenomen normal, pentru simplul fapt ca evoluţia vieţii în biosferă este, cu 

siguranţă, o creaţie de diversitate de reânnoire.România este una din tarile europene cu un capital 

natural deosebit de divers şi bine conservat datorita interferentei pe teritoriul ţarii a cinci regiuni 

biogeografice, respectiv Alpina, Continentala, Panonica, Stepica si a Marii Negre. De asemenea, 

datorita pozitiei geografice a României, flora şi fauna prezinta influente asiatice dinspre nord, 

mediateaneene dinspre sud şi componente continental europene dinspre nord-vest.România este o 

tara cu o diversitate biologica ridicata, exprimata atat la nivel de ecosisteme, cat şi la nivel de specii. 

Ecosistemele naturaleşi seminaturale reprezinta aproximativ  47%  din  suprafata  tarii. Diversitatea 

florei şi a faunei se reflecta şi in faptul ca România deţine cele mai mari populatii de lupi, ursi, 

capre negre şi rasi din Europa, cǎt şi extinse habitate forestiere şi alpine nealterate, asociate lanţului 

muntos al Carpatilor.  

In vederea conservarii diversitatii biologice, pe teritoriul României sunt constituite 963 de 

arii naturale protejate, care reprezinta peste 7% din suprafata tarii. Printre acestea sunt 3 rezervatii 

ale biosferei, 4 situri Ramsar, 2 situri care au primit Diploma Europeana pentru arii protejate 

acordata de Consiliul Europei, 13 parcuri nationale si 13 parcuri naturale, care constituie baza 
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retelei ecologice Natura 2000.Din reteaua nationala de arii protejate, Delta Dunarii se distinge, atǎt 

ca suprafata (580.000 ha), cǎt şi ca nivel al diversitatii biologice, avand triplu statut international: 

Rezervaţie a Biosferei, Sit Ramsar (zona umeda de importanta internationala), Sit al Patrimoniului 

Mondial Natural şi Cultural. 

  În afara parcurilor naţionale, parcurilor naturale şi rezervaţiilor biosferei există circa 800 de 

rezervaţii ştiinţifice, monumente ale naturii şi rezervaţii naturale a căror suprafaţă totală nu a fost 

încă determinată însă este estimată la aproximativ 169.000 hectare. Prin urmare suprafaţa terestră a 

ariilor naturale protejate acoperă cca. 8% din suprafaţa terestră a ţării.  

Nivelul ridicat al diversitatii habitatelor se reflecta si in nivelul ridicat al diversitatii speciilor 

de flora si fauna, pe teritoriul României fiind identificate 3700 specii de plante, dintre care speciile 

endemice reprezinta 4%.( Dianthus callizonus garofita Pietrii Craiului, specie endemica, unicat 

mondial, (Hepatica transsilvanica) crucea voinicului,  (Papaver pyrenaicum) macul galben, 

(Leontopodium alpinum) floarea de colt,  (Nigritella rubra, N. nigra) sangele voinicului, (Daphne 

eneorum) tulichina mica, (Primula intricata) ciubotica cucului, Daphne blagayana(iedera alba,), 

Angelica archangelica (angelica), Dryas octopetala (argintica), Salix herbacea, Salix reticulata 

(salcii pitice), Botrychium lunaria (iarba dragostei), Silene acaulis (iarba rosioara). Ca arbusti se 

intalnesc Pinus montana (jnepenii), Juniperus nana (ienuparul), Rohodendron kotschyi (smardarul, 

bujorul de munte),etc. In ceea ce priveşte fauna, au fost identificate un numar de 33792 specii de 

animale, din care 33085 necertebrate si 707 vertebrate.  Europa ii recunoaste Romaniei atuul 

biodiversitatii: aici traiesc jumatate din salbaticiunile vechiului continent. Suprafata Carpatilor din 

Romania constituie habitatul a 35% dintre lupii europeni, 50% dintre ursi şi 30% dintre risi. Ne 

putem chiar mindri cu aspretele, o specie de peşte care dateaza de acum 30 de milioane de ani şi 

care e de negasit in vreo alta tara din lume. Fauna Romaniei cuprinde 62 de specii amenintate: 15 de 

mamifere, 13 de pasari, doua de reptile, 10 de pesti si 22 de nevertebrate. Detinem, deci, 62 de 

specii ameninţate in diverse stadii, de la critic la moderat. De la sturioni sau foca sihastru la linxşi 

ţestoase, la racul european ori vipera de stepa. Exista şi proiecte de repopulare, ca acela, de succes, 

prin care a fost resuscitata capra neagra sau marmota. 

 Stoparea pierderii biodiversităţii şi conservarea acesteia este o sarcină grea, dar nu 

imposibilă şi poate fi realizată în anumite regiuni prin concentrarea de eforturi substanţiale. Astfel, 

putem alege să acţionăm acum pentru conservarea şi utilizarea durabilă a biodiversităţii în 

beneficiul nostru al tuturora. 

 

Edward O. Wilson, „Diversitatea vieţii”, 1992 

Negulescu, M , “Protecţia mediului înconjurător”, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1995 

 Colecţia de reviste „Terra, magazinul universului şi ştiinţelor naturii” 
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Poluarea cu petrol 

 

Florea Andrei, 

Îndrumător profesor Prodan Simona, 

Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara, Timiş 

 
De-a lungul timpului, catastrofele 

ecologice provocate de deversările masive 

de petrol au fost mai mult decât numeroase. 

Surprinse pe mare de futună, petrolierele au 

fost avariate, prin ciocnire accidentală, de 

alte vase aflate pe mare, lasând în urma lor 

pete imense, care nu au mai putut fi şterse, 

uneori, ani în şir.  

Petrolul, care este insolubil în apă şi 

mult mai uşor decât aceasta, nu a putut fi 

strâns, uneori, din cauza furtunilor puternice, care nu au permis accesul barjelor de salvare la vasele 

avariate sau, pur şi simplu, statele riverane zonelor maritime în care s-au produs accidentele nu au 

fost pregătite pentru a face faţă catastrofelor. 

În cazurile fericite, petrolul a putut fi împiedicat să nu ajungă la mal prin iscusinţa 

marinarilor care au reuşit, în timp util, să recupereze şi să stocheze în rezervoarele neafectate, aflate 

pe vas, o mare parte din combustibilul scurs în momentul accidentării. Cu toate acestea, ţiţeiul 

nerecuperat, rămas la suprafaţa apei, se întinde rapid şi formează o pătură uleioasă, destul de groasă, 

care pluteşte multă vreme în larg, afectând fauna şi flora din preajmă. 

 În noaptea din 24 martie 1989, vasul 

petrolier Exxon Valdez s-a scufundat în reciful 

Bligh, aflat în apele imaculate ale strâmtorii 

Prince William din Alaska. 40 de milioane de 

litri de petrol     s-au scurs în ocean şi s-au 

întins peste 800 de km. Sute de mii de păsări, 

peşti, foci, vidre şi alte animale au murit, în 

ciuda mobilizării a peste 11.000 de oameni şi 

1.000 de bărci. După 10 ani de la acest dezastru 

ecologic, studiile arătau că aproape 700.000 de 

păsări au murit, din cauza poluării. În prezent, 

multe s pecii de păsări şi peşti şi-au revenit, 

însă heringul şi o specie de porumbei au încă de 

suferit, arată studiile specialiştilor. Abia în 

decembrie 2008, compania Exxon a făcut un 
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plan pentru salvarea heringului, un peşte foarte important pentru economia locală. 

 În 1999 s-au raportat 8.539 accidente petroliere în apele și în jurul apelor Statelor Unite, 

vărsându-se 4,4 miliarde de litri de petrol. 

Metodele de curăţare folosite în cazul 

revărsării ţiţeiului în mări şi oceane au 

evoluat în timp, dar, de cele mai multe ori, 

furtunile au împiedicat operaţiunile de 

salvare.Pentru a curăţa apele de petrolul 

deversat în urma accidentelor, prima măsură 

care poate fi luată este izolarea zonei cu 

ajutorul ambarcaţiunilor de salvare. Dacă 

pompele aflate pe vas sunt în stare de 

funcţionare şi există rezervoare neavariate, 

petrolul poate fi recuperat din apă prin 

pompare şi restocat. Această operaţiune, dacă 

nu este împiedicată de furtună, nu poate şterge definitiv urmele catastrofei.De cele mai multe ori, 

specialiştii apelează tot la substanţe chimice, denumite solvenţi, care sunt împraştiate din elicopter 

pe suprafeţele afectate. Aceşti solvenţi sunt destinaţi spălării apelor, dar, la rândul lor, măresc 

efectele poluării şi nici nu pot fi împraştiaţi uniform pe suprafeţele afectate  de deversările 

accidentale de petrol. În consecinţă, ecosistemele marine sunt expuse, astfel, unei duble poluări. Un 

litru de petrol, odată ajuns pe suprafaţa apei, formează o pată a cărei mărime poate atinge 

dimensiunile unei jumătăţi dintr-un teren de fotbal. Grosimea acestor pete este variabilă, în funcţie 

de cantitatea de combustibil deversată. 

Cercetătorii spanioli au efectuat teste 

biochimice asupra pescaruşilor care traiesc pe 

malurile din Galicia, care au fost expuse 

deversării de petrol în anul 2002, când a 

naufragiat nava Prestige.  Ei au măsurat 16 

concentratţii de hidrocarburi din ţesuturile 

păsărilor, pe care le-au comparat ulterior cu 

rezultatele testelor care au fost efectuate pe 

colonii de pescăru`şi care nu au fost supuşi 

dezastrului. La 17 luni după accidentul ecologic, 

au fost obţinute rezultate îngrijorătoare. Testele 

biochimice au relevat leziuni ale organelor 

interne vitale, rinichi şi ficat, în rândul păsărilor 

adulte. Puii au fost afectaţi într-o mai mică 

măsură, efectele grave survenite în rândul adulţilor fiind justificate prin faptul că aceştia au fost 

expuşi contaminării o perioadă mai lungă după deversare. 

O echipă de cercetători de la Institutul de Cercetări Ştiinţifice din Spania a descoperit că 

anumite bacterii de pe coasta Galitiei sunt capabile să elimine în mod natural petrolul deversat în 

timpul naufragiilor. Experţii în domeniu au observat că aceste vieţuitoare minuscule, aflate în 

ecosistemul marin, pot degrada în mod natural compuşii petrolului. 
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Odată deversate în mare, hidrocarburile suportă diverse transformări, printre care cea mai 

importantă este biodegradarea. Cu toate că numeroşi compuşi ai petrolului sunt în mare parte 

biodegradabili, există totuşi elemente chimice, ce intră în componenţa acestui combustibil, care sunt 

dificil de eliminat. Pentru studiul lor, oamenii de ştiinţă au luat probe dintr-o zonă afectată şi le-au 

analizat în laborator.În paralel, au reconstituit artificial condiţiile de poluare cu petrol şi au 

comparat ambele situaţii. Rezultatele obţinute în primul caz au confirmat existenţa bacteriilor şi 

contribuţia acestora la degradarea ţiţeiului. În al doilea caz, procesul degradării, deşi existent, a fost 

mult mai lent, nereuşindu-se decât parţial curăţarea apei în care a fost vărsat petrolul în condiţii de 

laborator. 

             Explozia platformei petroliere 

Deepwater Horizon şi ulterioara 

deversare de petrol în Golful Mexicului 

este de-acum unanim considerată drept 

cel mai grav dezastru ambiental provocat 

de om din istorie. “Mareea Neagră” 

ameninţă să înghită întregul Golf, 

întreaga coastă meridională şi sud-

orientală a Statelor Unite şi este pe 

punctul de a se propaga în toate oceanele 

lumii. Potrivit celor mai “negre” 

previziuni, această catastrofă va continua 

să ucidă timp de multe generaţii, 

transformând cel mai probabil întregul 

Golf Mexic într-o zonă mo artă. Animalele, 

viaţa omului, până şi industriile, toate riscă potenţial daune permanente şi distrugerea. 

Pe măsură ce puţul platformei Deepwater Horizon continua să "scuipe" sute de mii de galoane de 

ţiţei pe fundul mării, cercetatorii încep să strângă şi ei date cu privire la felul în care acesta 

afectează viaţa în Golful Mexic. Potrivit unor articole apărute în presa ştiinţifică, o mare 

incertitudine planează nu atât asupra deversării de ţiţei, cât asupra intervenţiei menite să limiteze 

daunele, mai precis a utilizării fără precedent a dispersanţilor chimici. Aceştia sunt mai toxici decât 

ţiţeiul în sine şi cu consecinţe asupra ecosistemului greu de prevăzut. 

Deversările de petrol au efecte dramatice asupra ecosistemelor marine, ca urmare a 

expunerii organismelor vii la compuşii chimici. Poluarea cu petrol afectează în mod deosebit specii 

ca păsările mari şi mamiferele acvatice, care trăiesc la suprafaţa apei. 

 

 

 Diţoiu Valeria, Holban Nina (2005) – Modificări antropice ale mediului  

 Engelking P. - Pollution  
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Ecoturismul 

Eleva: Acatrinei Andreea, clasa a VII a 

Şcoala Generală Nr. 2, Braşov 

Coordonator: prof. Avădanei Dumitru 

 

Proiectul educaţional 

“ECOTURISMUL” a avut ca deviză ca 

deviză un aforism semnat  de George 

Călinescu:  “Turism înseamnă cunoaştere 

şi cultură.” Vizând latura aplicativă a 

procesului didactic, proiectul a urmărit 

formarea unui comportament ecologic al 

nostru ca viitori cetăţeni , responsabili şi 

implicaţi în activităţile de cunoaştere şi 

protecţie a mediului înconjurător.  

            Proiectul a avut şi o componentă civică ce a urmărit  formarea noastră în spiritu l european 

de preţuire a tradiţiilor şi valorilor naţionale. Obiectivele turistice vizate au fost rezervaţii naturale, 

peisagistice, centre culturale, muzee şi manifestări ecologice deosebite asupra cărora ne-am 

documentat, folosind fişe de potenţial turistic antropic, fişe de documentare privind structura 

potenţialului turistic natural, formele de turism specifice componentelor potenţialului turistic 

natural. Pentru fiecare judeţ vizitat am consultat din timp,  de pe site-ul agenţiei pentru protecţia 

mediului, raportul privind starea mediului pe anul 2007, din care am colectat date importante 

referitoare la climă, relief, reţea hidrografică, resurse naturale, poluare, biodiversitate, floră şi faună, 

rezervaţii naturale , specii ocrotite. 

Primul  obiectiv vizitat a fost 

Salina Praid din jud. Mureş. 

Zãcãmântul de sare din Praid constituie 

unul din cele mai mari masive de sare 

gemã din Europa. Corpul de sare are  o 

adâncime de 2700 m. Prin exploatări 

masive de sare au ramas goluri 

subterane de mari dimensiuni, unde s-a 

individualizat un microclimat de 

salină, cu temperaturi relativ constante, 

între 14-16°C, umiditate scăzută şi 

presiune mai mare decât la suprafaţă. Aerul este puternic ionizat, deosebit de eficient în tratarea 

afecţiunilor respiratorii. Baza de tratament a se află la o adâncime de 120 m de la suprafată. 

Cristalele de clorură de sodiu se află sub formă de microparticule de aerosoli şi acţionează până la 

nivel alveolar. 
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             A urmat  Lacul Ursu din staţiunea Sovata. Lacul Ursu este unic în Europa si unul dintre cele 

mai mari lacuri sărate helioterme din lume. Fenomenele heliomate fac ca vara temperatura Lacului 

Ursu, sa varieze intre 10-20°C la suprafata, 30-40°C la adancimea de 1 m, si 40-60°C la adancimea 

de 1,5 m. Faima staţ iunii revine în mare parte Lacului Ursu, singurul lac helioterm din Europa. Pe 

suprafaţa lacului se află un strat de 8-12 cm apă dulce, care permite razelor solare încălzirea apei 

sărate şi nu permite evaporarea căldurii acumulate.  

              Lacul Ursu este rezervaţie naturală 

împreună cu arboreturile limitrofe. Pădurile 

înconjurătoare, de vârste mari, au  rol 

protector şi prezintă o biodiversitate prin cele 

23 de specii de esenţă lemnoasă. La sfârşit de 

semptembrie am avut ocazia să vedem raţe 

sălbatice pe luciul apei iar spre mal o specie 

de şarpe de apă.  

 Cetatea Sighişoarei ne-a surprins cu 

aerul medieval dar şi prin cultura ecologică a locuitorilor cetăţii ,manifestată prin starea de 

curăţenie.   Cetatea medievală Sighişoara, a atras atenţia organizaţiei UNESCO, încât în anul 1999 a 

fost declarată Patrimoniu Mondial  şi se află pe lista monumentelor protejate a organizaţiei 

WOLRD HERITAGE CITIES, în rând cu alte oraşe europene care deţin monumente de acest rang. 

 În octombrie , n-am pierdut ocazia   de a lua contact cu Programul Sibiu-Capitală Europeană 

2007, gândit astfel încât să ofere oportunităţi pentru problemele de incluziune şi coeziune socială, 

educaţie, turism, patrimoniu şi regenerare urbană. Deşi am vizitat Sibiul într-o zi ploioasă, ne-a 

surprins în mod plăcut acest tip de ecosistem antropizat din categoria aşezărilor urbane, prin 

aspectul european, curat, prin atmosfera de sărbătoare şi mai ales prin culoare, stil, tradiţie şi 

dimensiunea culturală. 

 Luna aprilie, ne-a dat şansa de a ne afla în arealul Parcului Naţional Piatra Craiului pentru 

două obiective: Cheile Dâmbovicioarei şi Peştera Dâmbovicioara. 

Cheile propriu-zise ale Dâmbovicioarei, săpate pe o lungime de 2 km în podul calcaros 

dintre depresiunile Dâmbovicioarei şi Podul Dâmboviţei, se remarcă printr-un aspect monumental, 

datorită pereţilor verticali sau chiar aplecaţi peste albie, cu înălţimi ce depăşesc în unele locuri 200 

de metri.Pe suprafaţa pereţilor se observă stratificarea calcarelor. Deşi ne–am aflat într-un areal 

protejat prin lege, am fost surprinşi neplăcut de marturiile practicării unui turism necivilizat, de 

numeroasele deşeuri lăsate în albia Dâmboviţei de cei care consideră natura un i mens container 

pentru mizeria lor ,uitând să folosească unul din numeroasele containere special amplasate de 

administraţia Parcului Naţional. Am constatat şi nota discordantă făcută cu mediul natural de 

pensiunea ridicată la 20 de metri de intrarea in Peşterea Dămbovicioara. Fumul, muzica, 

maşinile,grătarele si vânzătorii de ocazie din zonă răpesc din măreţia spectacolului oferit de natură. 
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 Pentru câteva zeci de minute ne-am 

lăsat furaţi de tainele şi frumuseţile ascunse în 

interiorul muntelui, rezultate din acţiunea 

înceată a apei asupra calcarelor. Peştera 

Dâmbovicioara se încadrează în ecosistemele 

cu biocenoze sărace şi factori abiotici cu 

variaţii reduse de-a lungul anului. Am aflat că 

în peşteră s-au găsit resturi fosile ale ursului 

de peşteră. Lungă de peste 250 de metri, 

această peşteră are aspectul unei galerii puţin 

ramificate. Stalactitele, stalagmitele, precum si 

formele ciudate modelate de apă în calcar, ne-

au impresionat şi ne-au dat şansa de a realiza 

un bogat material fotografic. 

 A urmat în proiectul nostru Muzeul de Ecologie şi Protecţia Mediului din Piteşti. Inaugurat 

în 1977, muzeul a fost unicat la acea vreme în România şi-n Europa Centrală şi de Est. Este 

structurat pe trei secţiuni: Originea vieţii şi evoluţia vieţuitoarelor pe pământ, Relaţiile 

intraspecifice şi interspecifice în cadrul ecositemelor şi Relaţia Om-Natură şi Protecţia mediului 

înconjurător. Lecţiile de ecologie aplicată derulate în cadrul muzeului ne-a reamintit de importanţa 

lanţurilor trofice şi a reţelelor trofice dintr-un ecosistem, de capacitatea de autoreglare şi autocontrol 

a sistemelor ecologice, ştiind că fiecare verigă trofică are importanţa ei în asigurarea stării de 

echilibru. Am rediscutat mecanismele de bază prin care ecosistemele realizează fluxul energetic şi 

de circulaţie a materiei în ciclurile biogeochimice locale şi apoi globale. 

 Am avut ocazia ca în dioramele muzeului să vedem două specii dispărute din fauna 

României: dropia şi antilopa Saiga. Ca o prelungire a activităţii de la orele de ecologie am poposit 

mai mult în secţiunea dedicată factorului antropic şi producerii dezastrelor ecologice. Materialul 

bogat şi diversificat din muzeu ilustrează importanţa ecosistemeor forestiere, consecinţele 

defrişărilor, a industrializării şi a necesităţii unei exploatări raţionale a resurselor naturale. 

 De 31 de ani, municipiul Piteşti organizează în fiecare primăvară Simfonia lalelelor, un 

eveniment ce se adresează în primul rând sufletului prin explozia de culori, frumuseţe şi gingăşia 

speciilor decorative. Ne-am reaminiti de noţiunile de botanică din clasa a V-a, de angiospermele 

monocotiledonate, de istoria zbuciumată a lalelei, de romanul scriitorului francez Alexandre 

Dumas, Laleaua neagră.  

Municipiul Piteşti a intrat în Cartea Recordurilor, prin cei 5420 de elevi care au realizat un 

dans sincron sub genericul Dans floral. Suprafaţa imensă de expoziţie, canalele cu apă, fântânile 

arteziene şi cele 120000 de lalele cultivate, dau municipiului Piteşti un farmec aparte 

transformându-l în oraşul lalelelor. 
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Un impact deosebit asupra noastră l-a avut rezervaţia naturală Vulcanii Noroioşi. Cunoscuţi 

în zonă sub denumirea de „ pâcle”, din apropierea comunei Berca din judeţul Buzău, vulcanii sunt 

una dintre cele mai interesante rezervaţii mixte (botanică şi geologică) din România. Ei au apărut 

datorită gazelor naturale provenite de la peste 3000 de metri adâncime. Acestea, trecând printr-un 

sol argilos, împing la suprafaţa apa din pânza freatică amestecată cu argilă. Am fost cuprinşi de o 

senzaţie neobişnuită: parcă eram pământeni aflaţi pe o altă planetă. 

Pe marginile celor 10 hectare pe care se întind vulcanii există vegetaţie la fel de bizară: se 

întâlnesc o serie de plante rare, cum ar fi gărdurariţa - plantă central-asiatică, unică în tară la noi. 

Vulcani ca aceştia sunt foarte rari în Europa, iar pe glob sunt aproximativ 1100, cei mai mulţi 

aflându-se însă sub mări. Vulcanii Noroioşi de la Berca au fost declaraţi rezervaţie naturală în 1924 

şi incluşi apoi, în 1995, în Registrul National şi European al Rezervaţiilor.  

Ne-am bucurat de peisaj, 

alergând curioşi de la un crater la 

altul, alunecând pe şiroaiele de 

nămol ce se scurg din acestea. 

Urcam pe câte un crater, ascultam 

borboloseala din adâncuri, 

aşteptând să vedem bula de noroi 

când se ridica la suprafaţă. 

Magnific!!! Am făcut o mulţime 

de poze de parcă am fi vrut să 

luăm acasă cu noi acest loc 

nefiresc de frumos.  

Rezervaţia naturală Lacul Roşu sau Cheile Bicazului au fost alte obiective vizitate de noi 

pentru a înţele mai bine importanţa arealelor ocrotite prin lege 

Întreg materialul fotografic realizat, portofoliile, desenele, afişele ecologice, desenele şi 

creaţiile literare, fişele de documentare, au fost diseminate în portalul didactic.ro, în mass media 

locală, în revista de educaţie ecologică a şcolii, în şedinţele publice de evaluare a proiectelor 

derulate în acest an şcolar, în cadrul Zilelor Şolii Generale Nr.2, în sesiuni ştiinţifice ale elevilor, în 

revista de educaţie ecologică a şcolii Pronatura, toate fiind menite să devină repere ale culturii 

ecologice.  
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„Siliciul, elementul comunicativ” -o scurtă 
istorie a mijloacelor de comunicare 

Elev, Garban Maria Alexandra- Clasa A Viii-A 

Şcoala Cu Clase I-Viii Chicerea, Tomeşti ,Iaşi 

Profesor Îndrumător- Maura Harhătă      

 

 

        Civilizaţia umană a fost profund influenţată de-a lungul 

istoriei  sale de dezvoltarea mijloacelor de comunicare.  

   Mijloacele de comunicare folosite de om de-a lungul 

istoriei  au evoluat milenii la rănd dar toate au păstrat în ele 

amprenta unui element foarte răspăndit pe Pămînt –siliciu.   

     De la silexul cu care oamenii peşterilor din paleolitic au realizat primele si cele mai vechi 

mesaje vizuale ajunse până la noi - reprezentările picturale- şi pînă la cele mai complexe reţele 

de comunicare apărute la început de mileniu trei ,în toate regăsim acest element miraculos. 

   O materie odinioară inertă şi ignorată dar inepuizabilă-nisipul de siliciu- a devenit graţie 

exclusiv inteligenţei umane- resursa resurselor.  

          Siliciul este foarte răspândit în natură, însă nu în stare liberă,deși masa sa alcătuiește 

27,5 % din cea a scoarței Pământului  ci sub formă de compuşi cum ar fi: dioxidului de siliciu și 

silicați - mica, feldspatul, ș.a. Este al doilea element ca răspândire pe Pământ, după oxigen. 

Cuarțul este forma cristalină stabilă a dioxidului de siliciu, prezentându-se în stare pură sub 

formă de cristale incolore (cristal de stâncă), precum și varietăți colorate: ametistul - violet, 

citrinul - galben etc. Siliciul se găsește în graminee, în scheletul multor animale marine 

(diatomee și infuzori); după moartea acestor animale, scheletele se depun pe fundul mărilor 

formând kiselgurul sau pământul de infuzori. 

Mineralele care au la bază siliciul constituie aproape 40% dintre toate mineralele comune. 

     Siliciul este folosit ca materie primă în construcția dispozitivelor semiconductoare și în 

fabricarea celulelor solare. Compușii siliciului au diverse utilizări: argila și caolinul sunt materii 

prime pentru fabricarea produselor ceramice și a cimentului, iar dioxidul de siliciu în fabricarea 

sticlei. 

Cea mai veche întrebuinţare a siliciului este fabricarea sticlei. Sticlele se obțin, în  
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general, prin topirea în cuptoare speciale a unui amestec format din nisip de cuarț, piatră de var, 

carbonat de sodiu (sau de potasiu) și materialele auxiliare. Proprietățile fizice ale sticlelor sunt 

determinate de compoziția lor.  

Fibra optică este o fibră de sticlă sau plastic care transportă lumină de-a lungul său.  

Fibrele optice sunt fâşii subţiri şi lungi de sticlă 

foarte fină cu diametrul părului uman. Au un 

diametru de 10-100 micro metri. Fibrele optice sunt 

folosite pe scară largă în domeniul 

telecomunicațiilor, unde permit transmisii pe distanțe 

mai mari și la lărgimi de bandă mai mari decât alte 

medii de comunicație. Fibrele sunt utilizate în locul 

cablurilor de metal deoarece semnalul este transmis 

cu pierderi mai mici, și deoarece sunt imune la 

interferențe electromagnetice. Fibrele optice sunt 

utilizate și pentru iluminat și transportă imagine, 

permițând astfel vizualizarea în zone înguste. Unele 

fibre optice proiectate special sunt utilizate în diverse alte aplicații, inclusiv senzori și laseri.  

Un grup coerent de fibre se utilizează, uneori împreună cu lentile, la un dispozitiv lung și 

subțire de achiziționat imagini, numit endoscop, folosit pentru a vedea obiecte printr-o gaură 

mică. Endoscoapele medicale sunt utilizate pentru proceduri chirurgicale neinvazive (endoscopie). 

Aerogerul este un material artificial foarte uşor care conţine siliciu. 

  Aproape 99,8% din acest material este aer, ceea 

ce-l face să pară ca un văl transparent, dar este solid la 

atingere, cât şi foarte termorezistent. Când mici obiecte 

ating aerogelul ele se întipăresc în el.  

    Savanţii NASA îl folosesc pentru strângerea 

rămăşiţelor din cozile cometelor care pot  

fi   astfel aduse pe Pământ şi studiate . 

   Mari cantităţi de siliciu sunt folosite astăzi  pentru a fabrica milioane de componente                  

microscopice numite tranzistori. 

    Tranzistorul a fost inventat la Bell Telephone Laboratories din New Jersey în decembrie 

1947 de John Bardeen, Walter Houser Brattain, și William Bradford Shockley. Descoperirea 
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tranzistorului a determinat dezvoltarea electronicii fiind considerat una din cele mai mari 

descoperiri ale erei moderne. 

    Tranzistorul este un dispozitiv electronic din categoria semiconductoarelor care are trei 

terminale (borne sau electrozi), care fac legătura la cele trei regiuni ale cristalului semiconductor. 

Aspectul tranzistoarelor depinde de natura aplicației pentru care sunt destinate. Tranzistoarele pot fi 

folosite în echipamentele electronice cu componente discrete în amplificatoare de semnal (în 

domeniul audio, video, radio), amplificatoare de instrumentatie, oscilatoare, modulatoare si 

demodulatoare, filtre, surse de alimentare liniare sau în comutație sau în circuite integrate, 

tehnologia de astăzi permițând integrarea într-o singură capsulă a milioane de tranzistori. 

 Circuitul integrat, un ansamblu de componente discrete (diode, tranzistoare, rezistenţe, 

condensatoare şi chiar bobine ) montate pe un suport de siliciu miniatural numit “cip”. Acest 

ansamblu a fost standardizat şi a căpătat forme de capsule cu diferite dimensiuni şi număr de 

terminale. Numărul componentelor a crescut de la câteva sute, la câteva mii sau chiar zeci de mii în 

cazul microprocesoarelor.  Primul circuit integrat a apărut în 1959 şi a început să fie utilizat în  

fabricarea de calculatoare din 1964. ra un calculator electromecanic în schema căruia s-au folosit cu 

precădere relee electromagnetice. In acelaşi timp, John Newmann pune la punct codificarea 

operaţiilor din calculator aplicănd codul binar. 

In ţara noastră, primul calculator electronic a fost realizat de IFA în anul 1957. Era un 

calculator cu tuburi electronice, deci din generaţia I şi avea o viteza de 50 de operaţii pe secundă. 

Acestui calculator i s-a dat numele de CIFA-1.  

    Pe 13 martie 2009,  s-au sarbătorit 20 de ani de la apariţia internetului. În 1989 Tim 

Berners Lee de la Centrul European pentru Fizica Nucleară proiectează şi dezvoltă primul prototip 

World Wide Web. 

  Nu cred că există o alta invenţie care să fi schimbat aşa de mult modul în care ne comportăm, 

modul în care trăim şi interacţionăm precum a făcut-o internetul. Am ajuns dependenţi de ceva 

virtual şi implicările unui crash al internetului ar putea avea rezultate nimicitoare.Poşta electronică, 

paginile web, transferul de fişiere, transmiterea  în timp real  a programelor radio şi TV, ziarele 

electronice, transferuri de bani şi chiar cumpărăturile on-line, sunt cele mai populare facilităţi 

oferite de Internetul din ziua  de astăzi. 

Tehnologia şi aplicaţiile de pe Internet se extind extraordinar de rapid în toate domeniile de 

activitate, deoarece Internetul reprezintă un mediu deosebit de facil de comunicaţie, un instrument 

pentru facilitarea afacerilor şi un debuşeu informaţional într-o măsură mai mare decăt sunt 

televiziunea si radioul. Pentru instituţiile de invăţămant, Internetul are un rol deosebit în activitatea 

educaţională şi de perfecţionare profesională. Internetul a dat naştere intranet-ului care în mod 

precis va domina reţelele viitorului şi va genera o transformare radicală a sistemelor informatice de 

firmă.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Circuit_integrat
http://ro.wikipedia.org/wiki/1959
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Epuizarea resurselor energetice si utilizarea 
resurselor regenerabile 

Voicu Anişoara, 

Prof. coord. Hobjilă Daniela Ramona 

Grupul Şcolar Industrial „Ştefan Procopiu” - Vaslui 

 

 

                    Mii de ani, nevoile energetice ale umanităţii au fost satisfăcute doar cu ajutorul 

soarelui, biomasei, apei şi vântului. Apoi, în preistorie a fost descoperit focul iar acest lucru a 

permis, pentru prima dată în istorie, obţinerea unei cantităţi importante de energie.  

                La sfârşitul secolului al XVIII-lea a început revoluţia industrială. Totul a început să se 

schimbe în ceea ce priveşte obţinerea energiei. Au început să fie utilizaţi combustibilii fosili 

(cărbunele, petrolul, gazele naturale) şi cei nucleari.  Dar, creşterea susţinută a numărului de 

locuitori şi dezvoltarea economică şi industrială din secolul al XX-lea au început să creeze 

probleme la nivel global în ceea ce priveşte acoperirea nevoilor energetice care sunt din ce în ce mai 

ridicate.   

               Combustibilii fosili s-au format pe parcursul a milioane 

de ani şi sunt surse epuizabile. Teama că aceste resurse se vor 

epuiza s-a accentuat în timpul crizei energetice determinată de 

şocul petrolier din anul 1973.  Este destul de dificil de estimat 

exact când se vor epuiza rezervele de combustibili fosili 

existenţi în lume dar aceasta este astăzi una dintre marile 

probleme cu care se confruntă omenirea. Nu există nici o 

îndoială că mai devreme sau mai târziu, rezervele de combustibil 

fosili se vor epuiza. Ce vom folosi atunci? Rezervele de petrol au fost estimate că ar ajunge pentru 

încă 70 de ani, în timp ce rezervele de gaze naturale vor fi terminate pe la jumătatea secolului XXI.  

              Prin urmare, la un moment dat în viitor, ţările dezvoltate ale lumii se vor confrunta cu o 

criză energetică. În acelaşi timp, astăzi utilizarea energiei în ţările din lumea a treia este foarte 

scăzută. În aceste ţări, pădurile reprezintă cea mai importantă sursă de energie.  

               Astăzi există o creştere semnificativă a interesului pentru utilizarea de surse de energie 

regenerabile, cum ar fi soarele, vântul, apa etc. În ultimii 20 de ani, aceste surse regenerabile de 

energie au crescut în mod semnificativ competivitatea lor faţă de petrol, gaze naturale, cărbune şi 

energia nucleară.  
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              Prin arderea combustibililor fosili, substanţele emanate în procesul de obţinere a energiei 

dăunează grav mediului înconjurător. Arderea combustibililor fosili pentru obţinerea energiei 

reprezintă cea mai importantă sursă de energie. Emisiile de carbon determină încălzirea globală care 

are urmări importante precum ridicarea nivelului mării, extreme climatice, topirea gheţarilor, 

dispariţia speciilor etc.  

            Europa importă aproximativ 54% din necesarul de 

energie. Uniunea Europeană şi-a intensificat eforturile în 

ceea ce priveşte reducerea consumului de energie şi 

utilizarea surselor regenerabile. Până în anul 2020, 

Uniunea Europeană şi-a propus reducerea consumului de 

energie cu 20%.  

             În concluzie, sursele de energie se împart în două 

categorii: surse neregenerabile (sau convenţionale) care 

sunt poluante şi pe care trebuie să le economisim 

deoarece sunt epuizabile (cărbunele, petrolul, gazele 

naturale) şi surse regenerabile de energie (nepoluante, 

neconvenţionale, „verzi”) care sunt produse continuu de 

natură şi nu se vor termina niciodată (soarele, vântul, apa, biomasa). 

            Soarele este o sursă imensă şi inepuizabilă de energie. Energia soarelui ajunge pe Pământ 

sub formă de radiaţii solare care pot fi captate şi transformate în energie electrică sau termică. 

Energia solară poate fi utilizată folosind tehnologii care produc energie electrică (prin panouri 

fotovoltaice) şi tehnologii pentru încălzire (concentrarea căldurii solare prin intermediul panourilor 

solare).  

            Panourile fotovoltaice prin care energia solară este transformată direct în electricitate, pot fi 

instalate atât la oraşe, cât şi în mediul rural, chiar în sate izolate. Dar energia electrică produsă prin 

această tehnologie implică costuri destul de ridicate faţă de energia obţinută din surse 

convenţionale. În plus, energia solară este dependentă de razele soarelui iar cantitatea de radiaţii 

solare care ajunge pe Pământ este variabilă şi depinde de oră, de perioada anului şi de condiţiile 

atmosferice. Energia solară nu este accesibilă noaptea, astfel încât înmagazinarea energiei este un 

lucru foarte important.  Panourile solare care pot fi utilizate la încălzirea apei din gospodărie pot fi 

instalate atât pe sol, cât şi pe acoperişul casei.  

            Panourile solare  fotovoltaice produc energie electrică 4 ore pe zi (calculul minim în funcţie 

de orele de lumină din perioada iernii) şi, în acelaşi timp înmagazinează energie în baterii, care este 

folosită pe perioada nopţii. Dacă s-ar exploata la maxim potenţialul solar al României, s-ar putea 

substitui în această formă circa 50% din volumul de apă caldă menajeră sau 15% din cota de 

energie termică pentru încălzirea curentă.  
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            Energia eoliană este produsă de forţa vântului, fiind o energie 

regenerabilă, nepoluantă pentru mediu, ieftină şi care se pretează aplicaţiilor la 

scară redusă. Energia eoliană este captată de turbine orizontale sau verticale, care 

convertesc forţa mecanică a vântului în electricitate. Acest tip de energie a 

început să fie utilizat pe scară largă în anii ’70, în special în Europa. Este sursa 

de energie cu cea mai rapidă creştere din ultimii ani. Cel mai mare dezavantaj al 

energiei eoliene este faptul că nu se obţine electricitate când vântul nu  bate sau 

bate prea slab.  

Energia din biomasă este energia obţinută prin arderea tuturor produselor derivate din 

plante: masă  lemnoasă, plante, reziduuri forestiere, vegetale, animale. Biomasa a fost prima formă 

de energie utilizată de om, odată cu descoperirea focului (lemnul). Biomasa este unul dintre cele 

mai populare resurse de pe Pământ. Biomasa nu asigură doar hrană, ci şi energie, materiale de 

construcţie, hârtie, ţesături, medicamente şi substanţe chimice. Combustibilul din biomasă poate fi 

utilizat în diferite scopuri, de la încălzirea încăperilor până la producerea energiei electrice şi a 

combustibililor pentru maşini.  

Biocombustibilii obţinuţi din biomasă sunt:  

- solizi (lemn, reziduuri lemnoase şi vegetale) care sunt utilizaţi în locul cărbunelui; 

- lichizi (biodisel şi bioetanol) care sunt utilizaţi în locul petrolului, benzinei şi motorinei; 

Biodiselul se obţine din reziduuri naturale, precum uleiuri vegetale sau grăsimi animale (proaspete 

sau folosite) şi este utilizat ca şi combustibil în locul motorinei. Bioetanolul se produce din resturi 

din industria lemnului (cherestea, bucăţi de lemn, hârtie reciclată), trestie de zahăr, sfeclă de zahăr, 

porumb etc. Bioetanolul este utilizat ca o alternativă pentru benzină. Brazilia este ţara care a utilizat 

pentru prima dată biomasa pentru obţinerea bioetanolului. Astăzi, în Brazilia, etanolul este folosit în 

proporţie de circa 30% din totalul combustibililor auto. 

- gazoşi (biogazul) care sunt utilizaţi în locul gazului fosil; Biogazul se obţine prin procesul de 

fermentaţie, în lipsa aerului, a diferite rezuduuri animale şi vegetale.  

În România, biomasa ar putea acoperi aproape o cincime din consumul total de resurse 

primare sau 89% din căldura necesară încălzirii locuinţelor şi preparării hranei în mediul rural, 

numai prin consumul de reziduuri şi deşeuri vegetale.  

           Hidroenergia este de două feluri: energia hidraulică şi energia mareelor. Energia hidraulică 

este generată de puterea debitului de apă curgătoare şi este colectată prin hidrocentrale şi 

microcentrale. Energia hidraulică a fost utilizată încă din antichitate. Romanii utilizau morile 

acţionate de puterea apei pentru a produce făină şi pentru acţionarea gaterelor pentru tăierea 

lemnului şi a pietrei. Astăzi, energia hidraulică este utilizată pentru producerea curentului electric.   
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           Energia mareelor poate fi captată prin centrale mareomotrice, plasate în bazine îndiguite, 

care să facă posibilă colectarea energiei apei, declanşată de aceste oscilaţii, atât la umplere (flux), 

cât şi la golire (la reflux). Marea are două faze: flux (adică o creştere treptată a nivelului mării şi 

acoperirea cu apă a unei fâşii din uscat) şi reflux, adică o scădere treptată a nivelului mării şi 

retragerea apelor de pe fâşia de uscat acoperită anterior). Această mişcare oscilatorie continuă poate 

fi captată şi transformată în energie electrică prin plasarea unor diguri care generează curent electric 

prin învârtirea palelor la lux într-un sens, iar la reflux în sens invers.   Începând din anul 1966, două 

oraşe din Franţa şi-au satisfăcut integral nevoia de energie din forţa mareelor. Uriaşele valuri 

produse de mare sunt generate de forţa gravitaţională a Lunii. Forţa mareelor pune în mişcare 

turbinele conectate la generatoare electrice.  

          Hidroelectricitatea nu poluează prin ea însăşi, dar efectele asupra ecosistemelor şi peisajelor 

pot fi substanţiale cu cât lacurile de baraj şi centralele sunt mai mari.  

         Cu toţii ştim că în pământ (în fântână, de 

exemplu), apa nu îngheaţă niciodată. Dacă în 

atmosferă temperatura fluctuează foarte mult, în 

pământ ea este mult mai stabilă. Energia 

geotermală este obţinută din căldura aflată în 

interiorul Pământului. Pe lângă miezul fierbinte din 

interior, Pământul este atins în fiecare secundă de 

radiaţia solară. Cu cât se coboară mai adânc în 

interiorul scoarţei terestre, temperatura creşte şi 

teoretic energia geotermală poa te fi utilizată tot 

mai eficient. 99% din interiorul Pământului se găseşte la o temperatură de peste 1000
0 

C, iar restul 

de 1% se găseşte la o temperatură de peste 100
0 

C. Aceste elemente sugerează că interiorul 

Pământului reprezintă o sursă regenerabilă de energie care merită toată atenţia şi care trebuie 

exploatată într-o măsură cât mai mare.  

        Energia geotermală este utilizată la scară comercială începând din jurul anilor 1920, când a 

început să fi utilizată în special căldura apelor termale, sau cea provenită din gheizere pentru 

încălzirea locuinţelor sau a unor spaţii comerciale.  

         Printre avantajele energiei geotermale se numără independenţa de vreme şi ciclul zi/noapte, 

faptul că nu poluează mediul înconjurător. Energia geotermală este captată cu ajutorul unor centrale 

care convertesc aburul în energie electrică şi agent termic. Principiul de funcţionare este simplu: se 

injectează prin scoarţa terestră apă sub presiune la câţiva kilometri adâncime, în zonele calde ale 

plăcilor tectonice, apa iese pe altă parte încălzită sub formă de aburi, care sunt apoi transformaţi în 

electricitate. Ciclul se reia prin recircularea apei.  

          Energia geotermală utilizată pentru încălzirea/răcirea locuinţelor şi a apei manajere, este de 

două categorii: energia geotermală de suprafaţă care, de fapt este acumularea energiei solare la 

suprafaţa pământului de la 0 metri la 1,5 metri adâncime; pământul acumulează şi reţine energia de 
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la soare în timpul verii şi energia geotermală de adâncime care este energia internă a pământului; cu 

cât mai adânc cu atât mai cald. La fiecare 30 m adâncime temperatura creşte cu 1
0 
C.  

            Sursele de energie regenerabilă ar putea acoperi, în 2050, aproape 80% din necesarul 

energetic mondial, cu condiţia să fie adoptate politicile publice adecvate. Potrivit unui raport al 

Grupului Interguvernamental de experți privind evoluția climei, în prezent, energiile regenerabile 

sunt responsabile pentru aproximativ 12,9% din oferta mondială de energie.  

           Astfel,cel mai optimist scenariu arată că, energiile regenerabile vor acoperi cel puţin 77% din 

necesarul energetic mondial la orizontul anului 2050. În schimb, conform scenariului pesimist, în 

2050 doar 15% din necesarul energetic mondial va fi asigurat de energiile regenerabile, în funcţie 

de politicile care vor fi adoptate.  

http://colectie.nicuilie.eu/externe/2009/01/11/resursele-naturale-si-epuizarea-lor/ 

http://www.biodieselmagazin.ro/revista/utile/334/pe-scurt-despre-energia-solara 

http://www.biodieselmagazin.ro/revista/utile/338/pe-scurt-despre-biomasa 

http://www.ecomagazin.ro/biocombustibil-din-pepene-rosu/ 

http://www.roenciclopedia.ro/apa.htm 

http://www.ecomagazin.ro/energia-geotermala/ 

http://www.ecocase.ro/index.asp?p=11 

http://www.solar-magazin.ro/capacitatea-globala-de-energie-geotermala-a-crescut-cu-20-in-ultimii-

5-ani.html 

Energie şi mediu - Manualul SPARE, Educaţia pentru mediu în contextul schimbărilor climatice – 

Ghid pentru profesori; 
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Natura sub ameninţare 

Antip Diana, 

Prof. coord. Hobjilă Daniela Ramona 

Grupul Şcolar Industrial „Ştefan Procopiu” - Vaslui 

 

                 Pierderea biodiversităţii este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă 

planeta. Din ce în ce mai multe specii sunt ameninţate cu dispariţia. Deşi există câteva cazuri de 

succes în ceea ce priveşte conservarea naturii în Europa, situaţia generală nu este una roz. Oamenii 

sunt responsabili pentru accelerarea dispariţiei speciilor. Pe măsură ce populaţia creşte, se înmulţesc 

şi efectele noastre asupra mediului: prin agricultură intensivă, construcţii, poluare, tăierea copacilor 

şi explotarea excesivă a oceanelor, distrugem ecosistemele şi cele mai valoroase resurse de care 

depindem.  

                De exemplu, la summitul Pământului de la Johannesburg, în 2002, liderii planetei se 

angajaseră să încetinească în mod semnificativ, până în 2010, degradarea biodiversităţii - dar cele 

mai recente rezultate arată nu numai că nimic nu a fost încetinit, ci dimpotrivă, biodiversitatea a 

continuat să se erodeze. Summitul de la Copenhaga, asupra climatului, care-a avut loc în luna 

decembrie 2009, a fost doar un succes parţial, o etapă importantă, dar nu suficientă. Umanitatea 

trebuie să devină mult mai coştientă de primejdiile prin care trece planeta. 

               Din cele 5.490 de mamifere identificate până acum pe Terra, 79 au disparut deja iar 1.142 

au fost incluse pe lista speciilor aflate în pragul extincţiei, iar 8.500 de specii de plante se află în 

aceeaşi situaţie disperată. În total, în ultimele 400 de ani au disparut 875 de specii de plante şi 

animale.  

               Principalele cauze ale dispariţiei speciilor sunt: distrugerea habitatelor, explotarea 

comercială a animalelor, poluarea mediului, încălzirea globală.          

               Distrugerea habitatelor de către activităţile umane este cauza primară a dispariţiei unor 

specii de plante şi animale. Pe măsură ce vieţuitoarele evoluează, ele se adaptează unor habitate 

specifice, care le asigură condiţiile optime de viaţă de care au nevoie. Poluarea, drenarea 

mlaştinilor, defrişarea pădurilor, urbanizarea şi construcţia de drumuri (Transamazonianul, 

Transsiberianul) duc la distrugerea sau fragmentarea acestor medii de viaţă. Astfel, speciile pierd 

contactul cu celelalte populaţii, reducându-se astfel diversitatea genetică şi adaptându-se mai greu la 

condiţiile climatice schimbătoare. În unele cazuri, habitatul fragmentat devine o zonă prea restrânsă 

pentru a suporta o populaţie mare. 

              În ultimii 400 de ani, exploatarea comercială mondiala a animalelor pentru hrană şi alte 

produse a crescut simţitor. Multe specii de balene au ajuns în pragul dispariţiei dupa ce au fost pur 

şi simplu măcelărite pentru ulei şi carne. Un alt exemplu concludent este rinocerul negru african, 

ucis pe scara largă pentru cornul său, care este preţuit ca medicament şi afrodisiac. De asemenea, 

familii întregi de cactuşi şi orhidee sunt ameninţate cu dispariţia din cauza culegerii lor iraţionale. 
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             Speciile aclimatizate introduse unui nou ecosistem au cauzat, de multe ori, declinul 

speciilor native. În 1959, coloniştii britanici au introdus bibanul de Nil în lacul Victoria în Africa de 

Est. Acest peşte de pradă a redus drastic populaţiile native de peşti şi a cauzat dispariţia a nu mai 

puţin de 200 de specii endemice, care se hrăneau cu alge. Astfel, vegetaţia acvatică din lacul 

Victoria a crescut extrem de mult şi echilibrul natural a fost dereglat, ireversibil până în ziua de 

astăzi. 

            O altă cauză majoră care a dus şi duce la diminuarea drastică a faunei şi florei este poluarea 

mediului. Diferite chimicale toxice s-au răspândit tot mai mult în circuitul hranei în cadrul 

ecosistemelor. Poluarea apei şi temperaturile ridicate ale apei au făcut să dispară numeroase specii 

de peşti endemici. Ploile acide au distrus, până la sfârşitul secolului XX, 118 milioane m3 de 

material lemnos în Europa. De asemenea, deversările chimice au afectat pentru mult timp şi fundul 

oceanic. 

           Lista de specii de plante şi animale recunoscute ca 

fiind pe cale de dispariţie este mult prea lungă pentru a fi 

amintită fiecare specie în parte. Porumbelul pasager deţinea 

cândva supremaţia absolută ca număr de exemplare între 

păsări şi mamifere. În anul 1813, s-au numărat peste 1 

miliard de porumbei în statul american Kentucky; peste un 

secol, în acelaşi stat, a încet at din viaţă ultimul exemplar din 

această specie. 

             Pasărea “dodo”, asemănătoare porumbelului, dar 

nezburătoare, a fost zărită prima oară în anul 1598, în insula 

Mauritius din Oceanul Indian; ultimul exemplar a dispărut în 

jurul anului 1681. Condorul californian, considerat ca cea mai mare pasăre pe cale de dispariţie, a 

intrat în atenţia specialiştilor care au luat ultimele exemplare din mediul lor natural şi le-au trecut în 

rezervaţii speciale, unde se încearcă înmulţirea lor. 

             Vulturul pleşuv, cu capul alb şi acoperit de pene, în ciuda numelui său, a fost declarat în 

anul 1782 ca pasăre simbol a S.U.A. Existenţa sa a fost pusă în mare dificultate din cauza poluării 

excesive, dar în urma măsurilor energice luate de specialişti, numărul lui s-a redresat simţitor. 

             Mulţi papagali sunt grav ameninţaţi de distrugerea nemiloasă a pădurilor din habitatele lor 

tropicale şi subtropicale, şi de cererea mare de păsări de colivie. Printre speciile ameninţate este ara 

lui Spix, din nord-estul Braziliei, din care se crede că doar un singur mascul mai traieşte în 

sălbăticie. Kakapo din Noua Zeelanda este alt papagal ameninţat, împins aproape la dispariţie de 

prădători ca hermeline, pisici, şobolani introduşi în habitatul lor de coloniştii europeni. 

Dintre cele 4600 specii de mamifere cunoscute, se 

consideră că peste 1000 de specii sunt puternic afectate, multe fiind 

pe cale de dispariţie, printre care: ursul panda, irbisul, iacul tibetan, 

crocodilul american şi crocodilul de Nil, elefanţii, rinocerul, focile, 

uraguntanul.  

            Ursul panda uriaş din China a devenit simbolul mondial al 

animalelor pe cale de dispariţie şi se fac eforturi pentru prezervarea 
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lui. Irbisul (leopardul zăpezilor), având habitatul în Himalaya şi în zonele învecinate, îşi are 

existenţa pusă în pericol din cauza vânării excesive pentru blana sa valoroasă. Iacul tibetan, cândva 

în număr foarte mare, a fost redus simţitor ca număr de exemplare datorită v ânării lui extensive. 

Fiind vânate fără milă pentru pielea lor deosebită, speciile de crocodil american şi crocodil de Nil 

îşi văd astăzi existenţa periclitată. 

            Elefanţii sunt la rândul lor ameninţaţi cu dispariţia 

datorită comercianţilor de fildeş care pun mare preţ 

pe acest produs. În 1979 în Afica mai trăiau în 

sălbăticie 1,3 milioane de elefanţi dar din cauza 

braconajului acest număr a scăzut la 600.000 în 

1989. Elefantul indian -ca specie- este într-o 

situaţie mult mai grea. Din cauza reducerii 

habitatului, în sălbăticie mai trăiesc 35000-54000 

de exemplare, majorita tea lor în India. Alte 16000 

de exemplare sunt ţinute ca animale domestice în 

diferite ţări din Asia. 

            Rinocerul s-a aflat şi el mult timp în ţinta vânătorilor, ceea ce a dus la o scădere drastică a 

numărului de exemplare ale speciilor lui. Rinocerul alb, rinocerul de Sumatera şi de Borneo, 

rinocerul de Java şi cel african se găsesc acum numai în câteva sute de exemplare. Focile sunt de 

asemenea ameninţate datorită vănătorilor, care erau interesaţi doar de pielea şi blana animalelor. 

Populaţia de foci inelate a ajuns de la câteva sute de mii la doar 10000 de exemplare în regiunea 

arctică-canadiană. Foca călugăr, care trăieşte în ape calde, este cea mai rară dintre foci, în unele 

regiuni ea fiind deja dispărută. 

           Primatele se află şi ele pe lunga listă a 

animalelor ameninţate cu dispariţia, fapt datorat 

reducerii suprafeţelor ocupate cu păduri tropicale. 

Specia c ea mai periclitată este urangutanul. Numărul 

gorilelor de munte a scăzut şi el la doar 350 de 

indivizi rămaşi în sălbăticie. Alte animale pe cale de 

extincţie sunt vidrele marine şi cele uriaşe, şopârla de 

Komodo, balenele ucigaşe şi cele cu cocoaşă, tigrul 

siberian, unele specii de hiene, jaguarul şi unele specii 

de reptile şi amfibieni, cum ar fi broasca ţestoasă 

uriaşă de Galapagos, broasca aurie, tuatara sau 

iguana. 

            Situaţia nu stă mai bine nici în ţara noastră. Odinioară în număr foarte mare, bourul şi acvila 

au mai rămas doar ca simboluri pe stema Moldovei şi a Munteniei. Cel mai cunoscut animal 

dispărut este bourul. Deşi altădată se găsea în turme numeroase, din Polonia şi până în Vestul 

Europei, strămoşul vacii domestice, bourul, a fost vânat intens pe teritoriul ţării noastre, în special 

în pădurile Moldovei, astfel că în secolul al XV-lea au fost vânate ultimele exemplare.  
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             Zimbrul nu mai figurează decât 

în legendele legate de Dragoş-Vodă. 

Falnicul zăgan a rămas doar în 

toponimia muntelui Zăganu. Dropia, 

care odinioară împânzea Câmpia 

Bărăganului, a fost redusă numeric la 

câteva exemplare existente astăzi în 

Dobro gea. Dropia, cea mai mare pasăre 

din câmpiile Europei, era întâlnită des 

în Bărăgan şi în Câmpia de Vest. 

Masculul poate ajunge şi la 18 kg, 

femelele în schimb sunt mai mici. Dispariţia 

dropiei din ţara noastră a fost determinată de industrializarea agriculturii şi de vânarea ultimelor 

exemplare, acum câţiva ani, de către ţăranii din Bărăgan, care le-au omorât iarna, la sol, când 

poleiul de pe aripi le-a împiedicat să zboare. La ora actuală s-au semnalat doar 5 exemplare în zona 

Timişului, însă se crede că provin de fapt din Ungaria. Râsul, capra neagră şi cocoşul de munte sunt 

astăzi animale ocrotite de lege.        

            În acelaşi regim legislativ se află şi multe 

plante din România, reduse multe cantitativ, 

printre care: floarea de colţ, garofiţa Pietrei-

Craiului, tisa, bujorul românesc, sângele voinicului 

şi altele. Păsările sunt poate mai norocoase la acest 

capitol, estimându-se că doar 6 specii din cele ce se 

găsesc în Delta Dunării sunt ameninţate cu 

dispariţia, în timp ce altele sunt deja declarate 

monumente ale naturii şi sunt specii protejate de 

lege. 

            

Uniunea 

European ă luptă pentru încetarea pierderii 

biodiversităţii. O componentă a acestui demers este 

protejarea speciilor şi habitatelor în peste 25 000 de 

situri prin reţeaua Natura 2000. Aceasta este reţeaua 

UE pentru arii naturale protejate, un instrument 

puternic de luptă împotriva biodiversităţii.  

Bibliografie: 

Agenda Europa, 2010-2011 

www.eea.europa.eu 

www.ecomagazin.ro 

www.descopera.ro 
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Terra- între existenţă şi dispariţie 

Elev: Moldovan Daria-VIII C 

Profesor coordonator Mariana Karban 

 Şcoala cu cls.I-VIII nr.130 ,,Luceafărul” 

 

 

               Este timpul să refacem şi să protejăm ceea ce ni se pare inepuizabil şi gratuit.  Încă din 

primii ani de viaţă în cadrul familiei, iar apoi la grădiniţă şi la şcoală, copiii  trebuie să cunoască 

formele de viaţă existente în mediul înconjurător şi ocrotirea lor, resursele naturale care asigură 

viaţa precum şi principalele cauze şi forme de manifestare ale dezechilibrelor produse de activitatea 

umană: poluarea aerului, a apei, a solului.   

Una dintre cauzele care determină modificări structurale şi funcţionale ale mediului natural,strâns 

legată de evoluţia ştiinţei şi tehnicii, o reprezintă impurificarea mediului, fenomen cunoscut sub 

numele de  

    Acest fenomen nu este nou. Apariţia şi 

dezvoltarea lui este strâns legată de dezvoltarea 

societăţii omeneşti. Secole în şir, însă, omul a fost mult 

mai bine integrat în natură, iar natura a avut suficiente 

resurse pentru a atenua impactul negativ al civilizaţiei 

umane. Progresul ştiinţei şi tehnicii i-a dat omului 

posibilitatea de a crea un mediu mult prea artificializat, 

l-a înarmat cu mijloace de investigare pe care le-a 

folosit prea mult timp pentru exploatarea fără 

discernământ a naturii. Acestea au facut ca omul să se 

creadă stăpân al naturii, dar nu s-a străduit să cunoască 

în profunzime legile ei. ,,Efectul de seră” se face tot mai 

resimţit şi aduce cu el o serie de ameninţări, catastrofe şi 

calamităţi naturale de care auzim tot mai des şi se petrec 

chiar lângă noi, din păcate (inundaţii, incendierile 

pădurilor , secetă tot mai răspândită).  

Din 1980 absorbţia CO2 nu s-a schimbat . În această perioadă emisiile de gaze au crescut cu 

43%.Criosfera (strat permanent de gheaţă) existenţa in emisfera nordica se topeşte treptat ;cauzează 

apariţia găurilor ce pot afecta tot felul de structuri de la sine de tren pậnă la şosele ,asezări omeneşti. 

Groenlanda acoperită acum de un strat de gheată de1,7 mil.km.
2
 cu o grosime de 3 km.se va topi in 

urmatoarele cậteva sute de ani ceea ce va produce ocreştere a nivelului mării cu 7 m..Lacurile de la 

suprafaţa Groenlandei se scurg prin stratul de gheaţă, gros de 1 km ,iar suvoiul lor are debitul mai 

mare decật al cascadei Niagara.Temperatura zonei arctice va creşte cu 6
0
C. Munţii cresc în 

înalţime;gheţarii se topesc ,greutatea care apasă pe suprafaţa pămậntului scade iar stratul de pămậnt 

creşte brusc .Mont Blanc cel mai înalt vậrf din Franţa şi din Europa de vest, s-a înalţat cu mai mult 

de 2 m în ultimii doi ani. Conform programului Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător .Noile 
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direcţii şi strategii de dezvoltare durabilă au la bază o morală a mediului înconjurător, de respectare 

a naturii care ne-a zămislit, de grijă pentru Pământul care ne hrăneşte, pentru apa şi aerul atât de 

necesare vieţii. 

    Astăzi, întreaga planetă suferă din cauza poluării. Aceasta modifică mediul înconjurător şi 

are efecte dăunătoare pentru om şi pentru toate celelalte vieţuitoare. Poluarea este rezultatul 

introducerii în mediu a poluanţilor, substanţe toxice cu acţiune nocivă pentru viaţă. 

    Omul trebuie să devină conştient că 

apa, aerul şi solul nu mai pot prelua 

produsele reziduale ale activităţii lui. 

Raportul ONU asupra stării apelor indică 

faptul că  cele mai multe dintre cele 500 

mari fluvii sunt pe cale să sece,sau sunt 

extrem de poluate afectậnd speciile din 

Nil, Colorado, Iordan, Rio Grande,Indus, 

Fluviul Galben etc.O treime din speciile 

existente pe Terra sunt ameninţate cu 

dispariţia ,iar apa potabilă ar putea fi mai 

scumpă ca aurul ,pentru un miliard de 

pămậnteni.Conform ultimelor studii ,un 

milliard de oameni suferă din cauza lipsei de apă .Nivelul oceanelor va creşte de 2 ori mai repede 

decật acum 150 de ani ,iar mările inundă o parte din plajele actuale.Cu cật oceanul ajunge la 

saturaţie ,cu atật CO2 va rămậne in atmosfera. Apele Antarcticii devin din ce în ce mai calde .În 

curậnd rechinii vor  putea supravieţui din nou în regiune,ceea  ce ar dezechilibra ecosistemul fragil 

existent.Rechinii alături de alţi prădători marini au trăit în aceste ape acum 40 milioane de ani cậnd 

zona era mai caldă.În momentul scăderii temperaturii au migrat spre ecuator ,habitatul iniţial 

,continuundu-şi dezvoltarea timp de milioane de ani în lipsa prădătorilor. 

    Creştera demografica accentuată şi încalzirea globală vor provoca o adevăratăă penurie  

alimentară ce ar putea genera războaie si migraţii .Populaţia totală a plantelor va creşte ,în 30 de ani 

de la 6 miliarde la 9.Oamenii ,animalele si chiar motoarele maşinilor vor necesita un consum 

suplimentar de cereale ,în condiţiile în care suprafeţele cultivate ale pămậntului nu prea mai pot 

creşte.Populaţiile din ţările care nu au petrol vor fi preocupate permanent să îşi plătească mậncarea 

iar hrana importată va fi mai scumpă şi mulţi nu şi-o vor permite . Eschimoşii nu vor mai avea ce 

vậna. 

Recifele de corali vor dispărea dacă nu vor fi protejate de căldura excesivă.Biologii australieni arată 

că anumite tipuri de alge ar putea ajuta recifele să supravieţuiască dar descoperirea lor pare a fi 

infirmată de analizele de laborator care certifică faptul că algele elimină substanţe toxice si CO2. 

         Pinguinii regali a doua specie ca mărime după cei imperiali situaţi în vậrful lanţului trofic în 

mediul lor sub-antarctic sunt ameninţaţi de acest fenomen din cauza căruia sursele lor de hrană se 

împuţineaza. 

Pinguinii din Insula Stewart,Noua Zeelandă ,mor unul după altul ,chiar imediat ce ies din ou.În 

probele de sậnge prelevate de la unii din pinguinii bolnavi au fost identificaţi paraziţi asemănători 
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celor care provoacă malaria care pe lậngă boala în sine produc şi leziuni în cavitatea bucală a puilor 

care ,nu mai pot înghiţi hrană .  

Marea Mediterană e invadată de meduze care au devenit mai mari şi mai otravitoare. 

Morsa ,specie arctică este afectată de impactul încălzirii asupra habitatului de gheaţă. 

Ţestoasele cap- pătrat din Oc. Atlantic specii protejate de lege sunt pe cale de dispariţie.Sute de pui 

de focă inelată născuţi în ultimele săptămậni sunt ameninţate să moară de frig mai ales pe ţărmurile 

finlandeze.Din cauza topirii prea rapide a gheţarilor din acest an, datorită încălzirii climatice focile 

nu îşi pot adăposti puii în culcuşuri de gheaţă unde aceştia ar acumula un strat de grăsime ce le va 

permite să iasă şi sa înoate. 

Două treimi din populaţia mondială a mamiferelor cu blana al bă se vor prăpădi în 50 de ani pe 

măsură ce Oceanul Arctic îşi pierde gheaţa ;astfel urşii polari vor dispărea complet din Alaska şi 

mare parte din ei vor fi surghiuniţi în Arhipelagul Arctic din Canada şi în părţi de pe coasta de nord 

a Groenlandei, unde gheaţa din timpul verii tinde să persiste chiar si pe parcursul unor veri calde.  

În Europa prin utilizarea insecticidelor sunt în pericol peste 30 % din speciile de albine. 

Din ce în ce mai multe studii vin să contureze imaginea apocaliptică a încălzirii globale şi a 

efectelor negative ale acesteia .Datorită creşterii cantităţii de gaze de sera din atmosferă se perturbă 

circulaţia apelor oceanice ,iar ultimul studiu realizat de o echipă de cercetători de la Centrul 

Naţional de Oceanografie  din Southampon , arată că debitul curentului a scăzut cu 6 tone de apă pe 

secundă. Slăbirea curenţilor reprezintă primul semn al unei ere glaciare.Pe parcursul urmatorilor 

100 ani gheaţa de la Polul Nord se va topi complet; în Europa fenomenele meteorologice cresc în 

frecvenţă si intensitate ;temperatura globală va creşte cu pậnă la 4
0
,iar oceanele cu pậnă la 30 cm. 

     Potrivit unui studiu realizat de o echipă de cercetători de la Universitatea Stanford rădăcinile 

aflate în zonele temperate ar putea avea ca efect încălzirea.În schimb cele tropicale pot contribui la 

răcirea planetei.Folosind modele climatice ,au simulat pe calculator efectele unei mari suprafeţe 

acoperită cu pădure asupra climei globale .Se aşteptau ca prin creşterea suprafeţei împădurite  din 

SUA încălzirea să fie încetinită.Dar rezultatul a fost surprinzător.După ce au acoperit virtual cu 

pădure o suprafaţă mare din emisfera nordică  au observat o creştere a temperaturii aerului de 6
0
. 

Explicaţia ar fi că frunzele copacilor din aceste zone absorb o mare cantitate de lumină solară  ,dar 

nu eliberează umiditatea în atmosfera , iar aerul se îcalzeşte.Pădurile tropicale însă ţin pămậntul 

răcoros prin evaporarea unei mari cantitaţi de apă.Incendii forestiere cauzate de temperaturi ridicate 

şi zăpada care se topeşte mai repede lasă pămậntul uscat pentru mai mult timp.Tropicele se extind 

pe măsură ce pămậntul se încălzeşte,zone întinse de uscat devin deşert .          

În cadrul U.E se discută soluţii pentru salvarea planetei despre limitarea încălzirii globale ;calea 

propusă este reducerea emisiilor degaze cu efect de seră prin reducerea  consumurilor energetice şi 

utilizarea energiei din surse regenerabile. În vederea reducerii emanaţiilor de CO2 în atmosferă se 

propune o mai intensă exploatare a energiei nucleare.Ecologiştii protestează oferind ca alternativă 

exploatarea mult mai intensă a energiei solare si eoliene ,a industriei cărbunelui (tradiţionalele 

centrale cu cărbuni dar cu tehnologie modernizată). 
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                 Natura ne pune la dispoziţie o 

varietate de alternative pentru producerea 

energieiSingura problema este cum sa 

transformam lumina 

solară,vậntul,biomasa,energia geotermala sau 

puterea apei in electricitate sau căldura într-un 

mod ecologic şi cu costuri cật mai mici ,astfel 

reducậnd emisiile de CO2 si efectul de seră şi 

ajutậnd la protejarea climei si mediului 

înconjurător. 

    Grija faţă de mediu trebuie cultivată şi 

dezvoltată pentru ca mai târziu să devină o 

latură a comportamentului uman civilizat.Cercetarea 

mediului permite elevilor să-şi lărgească orizontul stiinţific şi să înţeleagă legăturile dintre 

fenomene şi influenţa lor reciprocă. 

    Proiectele de mediu prin latura lor interactivă solicită iniţiativă, perseverenţă, creativitate 

din partea elevilor, care devin astfel nu doar observatori ai naturii, ci participanţi activi ai 

identificării şi soluţionării unor probleme de mediu. Am desfăşurat în şcoală câteva activităţi cu 

caracter ecologic ce au contribuit la finalizarea proiectelor de mediu şi formarea unor abilităţi 

responsabile faţă de mediul înconjurător: plantare de puieţi pe terenuri degradate, colectare de 

deşeuri menajere, înfiinţarea scuarului din incinta şcolii, aplicarea unor chestionare ecologice în 

rândul populaţiei locale, distribuirea unor pliante şi realizarea de afişe cu caracter ecologic, 

amplasarea unor pubele în apropierea şcolii, construirea unor hrănitoare pentru animale sălbatice şi 

căsuţe pentru păsări. Este foarte important ca în amplul proces de formare a omului, viaţa din afara 

şcolii să continue, să completeze şi să desăvârşească procesul intructiv-educativ, construind un 

adevărat comportament european. 
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S.O.S – salvaţi Pamântul! 

Autor : Mica Deian 

Îndrumător :prof.Lukin Diana 

Şcoala:liceul teoretic Peciu Nou 

 

Pământul (Terra) este una din cele nouă planete care orbitează în 

jurul Soarelui. 

Terra este unică şi se diferenţeză de celealte prin faptul că poate 

găzdui viaţă, are resurse de apă lichidă şi are atmosferă. 

Deoarece numărul locuitorilor de pe pământ  a crescut foarte mult 

iar dorinţa de extindere este din ce în ce mai mare, planeta noastră 

începe să nu mai facă faţă. 

Pericolele care ne ameninţă pămantul ar fi: 

  Resursele subsolului sunt epuizabile; 

 * Poluarea atmosferei; 

  *Tăierea pădurilor; 

   *Poluarea apei; 

  *Munţii de gunoaie; 

  *Alimentele contaminate; 

  *Accidentele nucleare. 

Omul a utilizat permanent resursele naturale fără a se gândi că acestea vor dispărea la un moment 

dat, cum ar fi:minereurile, cărbunii, petrolul, gazele naturale şi apa. 

Potrivit organizaţiei internaţionale Reţeaua Globală a Amprentei Ecologice(GNF) care 

monitorizează consumul global al resurselor biologice, civilizaţia umană dispune de un potenţial 

biologic echivalent cu 13,4 miliarde de hectare globale şi consumă anual 17,5 miliarde de hectare 

globale care constituie „amprenta” ecologică a civilizaţiei. 

Reprezentanţii GNF avertizează că în curând vom avea nevoie de echivalentul a două planete pentru 

a ne hrăni şi a depozita deşeurile activităţii umane. 

Consumul excesiv  este completat de fenomenul poluării. 

Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente străine, 

numite poluanţi, ca urmare a activitţtii omului, şi care provoacă prin natura lor, prin concentraţia în 



 

84 
 

care se găsesc şi prin timpul cât 

acţionează, efecte nocive asupra sănătăţii, 

creează disconfort sau împiedică 

folosirea unor componente ale mediului 

esenţiale vieţii. (Conferinţa Mondială a 

O.N.U., Stockholm, 1972) 

Cele mai des întâlnite forme de poluare 

sunt: poluarea apei, poluarea solului, 

poluarea aerului (atmosferică). 

 

Echilibrul natural al gazelor atmosferice care s-a menţinut timp de milioane de ani, este ameninţat 

acum de activitatea omului. 

 Aceste pericole ar fi: 

*efectul de seră; 

 *încălzirea globală; 

 *poluarea aerului; 

 *subţierea stratului de ozon; 

 *ploile acide. 

În ultimii 200 de ani industrializarea globală a 

dereglat raportul de gaze necesar pentru 

echilibrul atmosferic. Arderea cărbunelui şi a 

gazului metan a dus la formarea unor cantităţi 

enorme de dioxid de carbon şi alte gaze, mai 

ales dupa ce la sfârşitul secolului trecut a 

apărut automobilul.  

Dezvoltarea agriculturii a determinat 

acumularea unor cantităţi mari de metan şi 

oxizi de azot în atmosferă. 

Efectele poluării se văd în fenomenele extreme 

cu care planeta se confruntă în ultima perioadă. 

Printre aceste efecte se numără: 

*Inundaţii; 

*Furtuni; 

*Extinderea zonelor de deşert; 

*Topirea calotelor polare 
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În fiecare an tot mai multe păduri sunt defrişate, în locul lor rămânând doar un loc gol care este 

supus alunecărilor de teren, iar calitatea aerului este tot mai scăzută. 

Poluarea apelor afectează calitatea vieţii la scara planetară. Apa reprezintă sursa de viaţă pentru 

organismele din toate mediile. Fără apă nu poate exista viaţă. Calitatea ei a început din ce în ce mai 

mult să se degradeze ca urmare a modificărilor de ordin fizic, chimic şi bacteriologic. 

Cauze ale poluării apei:scurgeri de reziduuri de la diferite fabrici, pesticidele şi ierbicidele din 

muncile agricole,deşeurile şi reziduurile menajere,ploile acide.  

Reziduurile rezultate din activităţile industriale sau casnice ne ameninţă sănătatea şi nu de puţine ori 

se transformă în adevărate „mormane de gunoi” care nu sunt doar surse de îmbolnăvire ci strică şi 

frumuseţea peisajelor. 

Tot mai multe substanţe chimice se folosesc 

în agricultură, legume, fructe pe care noi le 

consumăm şi ne aduc în corpul nostru 

substanţe foarte dăunătoare. 

Nu doar fructele şi legumele sunt 

contaminate , ci şi peştii datorită deversării în 

apele mărilor şi oceanelor a unor cantităţi de mercur rezultate din activităţile industriale. 

O altă sursă de contaminare a alimentelor o constituie tratarea radioactivă a fructelor şi legumelor 

pentru a se păstra mai mult timp în supermarket-uri.Toate aceste substanţe odată ajunse în corpul 

nostru conduc sigur la îmbolnăvire. 

E timpul să avem grijă de sănătatea noastră şi a semenilor noştri! 

Un alt pericol real îl constituie radiaţiile rezultate în urma activităţilor nucleare urmate de accidente 

nucleare. 

 De  la primul dezastru nuclear  cauzat de detonarea primei bombe atomice la Hiroshima , soldat de 

moartea a peste 100000 oameni, s-au  mai produs o serie de accidente nucleare care au adus pagube 

imense planetei şi locuitorilor ei. 

Cel mai mare accident nuclear a avut loc la Cernobâl în  1986, când avarierea unui reactor nuclear  

a dus la pierderi de vieţi omeneşti iar radioactivitatea ridicată din zonă a avut drept urmări boli 

grave şi mutaţii genetice. 

De curând am fost martorii dezastrului din Japonia, ale crui efecte le vom simţi probabil în perioada 

următoare. 

O sursă de poluare gravă, care afectează echilibrul natural al mediului o constituire depozitarea 

deşeurilor radioactive rezultate în urma funcţionării reactoarelor nucleare din cadrul centralelor 

nucleare. 

Omul trebuie să fie atent la toate aceste aspecte  şi multe altele.  

Trebuie să învăţăm să cântărim bine între binele imediat pe care ni-l aduce fiecare acţiune a noastră 

şi răul care poate să-i urmeze. 
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Pământul – casa noastră 

 

Autor: eleva Ghizelea Maria-Elisa, clasa a IX-a F,  

Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”, Bucureşti 

Îndrumătoi:  prof. Jantea Florentina-Mirela 

 

 

Pământul este mai mult decât acea planetă care se învârte în jurul 

Soarelui şi care se găseşte în Sistemul nostru Solar. 

Pământul este un loc din universul nemărginit, care ne 

aparţine pe deplin doar nouă, oamenilor. 

Ce poate fi mai frumos decât să ai un spaţiu doar al tău 

unde să poţi trăi liniştit şi unde simpla ta existenţă este 

un lucru normal? Ei bine, ceva mai frumos ar fi dacă 

acest loc doar al nostru, Pământul, ar fi îngrijit şi ocrotit 

de noi şi tratat ca pe propria persoană. 

Există multe teorii referitoare la omenire, la ceea ce suntem 

noi şi de unde venim,  însă nimic nu este 100% sigur şi co ncret. 

Deşi noi putem să credem şi să acceptăm diverse teorii asupra existenţei 

noastre în general, niciodată nu vom fi pe deplin mulţumiţi şi mereu vom vrea să ştim mai mult din 

adevărul suprem. 

Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii s-au schimbat, modul lor de viaţă a progresat, tehnologia a 

evoluat şi,  nu în ultimul rând,  Terra s-a transformat. 

În momentul de faţă,  tehnologia este la un nivel înalt pentru oamenii simpli, dar nici pe departe 

suficient de evoluată pentru oamenii de ştiinţă. 

Universul este tema care a preocupat şi preocupă oamenii: încă din cele mai vechi timpuri s-a 

încercat descoperirea unor adevăruri, oricat de infime ar putea părea astăzi acestea. Totusi, nimeni 

nu şi-a pus problema că în loc să plecăm cu nave spaţiale în Cosmos, mai bine rămânem să 

descoperim misterele Pământului? 

Fiinţa umană mereu ajunge prea departe cu gândul, uneori fără să analizeze consecinţele, acţionând 

în dauna tuturor. 

Am reuşit să privim Pamântul din Cosmos, dar oare de aici de jos ştim totul despre Terra? Ei bine 

nu!!! 

Această planetă care cu mult timp înaintea evoluţiei tehnologice ne-a ajutat prin bogăţiile sale 

naturale să supravieţuim, în momentul de faţă  este văzută mai mult ca un loc lipsit de farmec, ca o 

întreagă unitate pe care omul crede că o stăpâneşte, dar cum se întamplă deseori acesta se înşală. 
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Această planetă reprezintă mai mult decât cele 5 

continente şi decât cele 4 oceane, mai mult decât ţări 

şi bogăţii materiale şi mai mult decât o bucată de 

pământ pe care noi o exploatăm şi o distrugem 

pentru „binele” nostru. Această planetă reprezintă 

viaţă, frumuseţe, siguranţă şi, înainte de toate, ea 

este casa noastră şi va fi mereu, atâta timp cât vom 

învăţa să o preţuim. Pămâtul este o planetă vie, 

minunată ce ne demonstrează prin măreţia ei că a 

fost, este şi va fi mereu bogată şi surprinzatoare şi cu 

toate acestea în continuare un adevărat  mister. 

Dacă noi, oamenii,  am privi mai atent la tot ceea ce ne înconjoară, am observa că  de fapt nu ştim 

nimic despre Pământ. Terra reprezintă încă un mister şi cu toate acestea noi ne rezumăm la ceea ce 

ştim despre ea fără să încercăm să aflăm mai multe. Adevărata problemă apare atunci când 

informaţiile pe care credem că le stăpânim despre Terra, se întorc împotriva acesteia fără ca măcar 

omul  să conştientize. 

Natura este cel mai mare miracol pe care îl putem avea, ea este ceva indispensabil, fără de care nu 

am putea supravieţui. Natura a ştiut mereu să ne înveţe şi să ne îndrume spre a o descoperi. Ea a fost 

mereu bună cu noi şi, fără să realizăm, ea ne-a ajutat mereu, însă de la un timp se pot observa 

schimbări drastice în felul cum reacţionează. Deşi nu observăm, natura pe zi ce trece pare că este 

împotriva noastră, acest lucru fiind consecinţa purtării noastre. Natura a început să ne atace şi să ne 

pedepsească deoarece noi nu mai ştim să o preţuim la adevărata valoare şi să o respectăm, deoarece 

noi ne considerăm stăpânii ei fără să ştim că de fapt ea ne stăpâneşte zi de zi. Noi cunoaştem natura, 

dar nu o putem controla, în timp ce ea ne cunoaşte şi ne poate domina. 

Fiinţa umană a ajuns să fie duşmanul propriei case, Pământul. Am ajuns în situaţia în care noi uităm 

de tot ce ne înconjoară, punându-ne interesul personal pe primul plan şi deşi cunoaştem 

consecinţele acţiunilor noastre, ne prefacem că le uităm şi distrugem Pământul deci implicit ne 

distrugem şi pe noi. 

În ziua de astăzi, poluarea reprezintă una din cele mai mari probleme pe care trebuie să le 

înfruntăm. Din cauza nenumăratelor fabrici, uzine, centrale nucleare create de om, distrugem 

natura, ucidem vieţuitoarele, poluăm atmosfera şi ne îngreunăm existenţa, scurtându-ne propriile 

vieţi. Aproape toate domeniile în care se lucrează în ziua de azi reprezintă o ameninţare pentru 

Terra şi tot ce trăieşte în ea. 

Natura întreagă este o farmacie miraculoasă şi nepreţuită. Medicamentele 

uzuale şi esenţiale din farmacia cont emporană provin din plante şi 

animale de pe cinci continente. Folosirea acestor resure naturale 

datează din trecutul îndepărtat şi a anticipat multe procedeee 

chirurgicale şi terapii de astăzi. Atât plantele, cât şi animalele ne 

ajută să supravieţuim şi să reuşim să gasim leacuri pentru multe 

din bolile cele mai dificile cum ar fi leucemia, tulburările nervoase 

şi cu toate acestea oamenii nu ştiu decât să profite de toate aceste 

daruri ale naturii. Pe de o parte, protejăm diverse specii sau le 
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creştem în interes propriu, iar pe de altă parte, distrugem mii de specii prin neglijenţa noastră şi prin 

egoismul de care dăm dovadă.  

Pământul este un miracol! Cu toate acestea, majoritatea populaţiei a devenit nepăsătoare şi continuă 

să se îndepărteze din ce în ce mai mult de adevăratele sentimente şi datorii pe care trebuie să le 

acorde Pământului. 

Pământul poate fi văzut sub multe forme, dar în primul rând şi poate şi cel mai important Pământul 

reprezintă viaţă. Terra este o planetă puternică ce ne găzduieşte de peste zeci de mii de ani. Pe 

Terra, rasa noastră a apărut, a evoluat şi cu ajutorul ei am ajuns unde suntem acum. Pământul ne-a 

susţinut mereu şi ne-a acordat condiţiile necesare supravieţuirii, la începutul existenţei noastre 

natura cu toate bogăţiile acesteia reprezintă singurul mod de a trăi. Omul în primele etape ale 

evoluţiei sale era un copil al naturii,  trăia în acelaşi ritm cu ea şi supravieţuia cu ajutorul ei. Până la 

primele descoperiri primitive, din epoca de piatră, descoperirea focului, omul era o fiinţă naivă şi se 

ghida mai mult dupa instincte, dar şi după sentimente iar faptul că omul a evoluat este tot datorită 

Terrei care ne-a ajutat prin toate resursele ei naturale să o descoperim şi sa învăţăm sa utilizăm tot 

ce ne oferă aceasta. Dar acest lucru nu înseamnă nici pe departe faptul ca trebuie să ne folosim de ea 

în cel mai josnic mod şi să o exploatăm la maxim doar din lăcomie.  

Aşa cum termenul de casă ne duce la locuinţa noastră şi presupune anumite lucruri cum ar fi 

siguranţă, linişte, adăpost, dragoste, aşa şi Pământul este o casă a noastră, dar mult mai importantă. 

Dacă Pământul nu ar mai exista, probabil nici noi nu am mai fi. Acest lucru se crede că se va 

întâmpla peste aproximativ 4,5 miliarde de ani când Soarele se va stinge şi odată cu el  tot sistemul 

nostru solar va pieri. 4,5 miliarde de ani este enorm. Oricine ar auzi, s-ar gândi ca până atunci mai 

este mult timp şi că oricum nu va mai trăi să vadă, dar totuşi Soarele este singurul de care depinde 

Terra sau singura cauză care poate duce la dispariţia acesteia? Nu! Soarele ne ajută să supravieţuim 

într-adevăr prin lumină, căldură si energie,  dar până când acesta se va stinge definitiv Terra este pe 

zi ce trece mai rănită şi atacată de noi, locuitorii 

ei,  prin modul nostru dăunător de a trăi. 

Oamenii, în loc să o preţuiască şi să o respecte, o 

exploatează, o poluează şi puţin câte puţin o 

distrug. Egoismul şi nepăsarea noastră pot 

produce într-o perioadă mult mai apropiată o 

catastrofă care poate determina sfârşitul 

Pământului.  

Dar de ce să sufere şi să îndure atâtea pentru nişte 

fiinţe complet lipsite de recunoştinţă ca noi? Ei 

bine, dacă am sta să ne gândim să raspundem la 

acestă întrebare poate am ajunge la concluzia că 

aici este locul nostru, că noi aparţinem doar Terrei şi 

că este dat să locuim aici, însă acest lucru nu ne dă şi dreptul să o manevrăm după bunul plac şi să 

facem ce vrem din ea. 

Noi am devenit prea superficiali şi neinteresaţi de acele lucruri mărunte ce ne pot lumina existenţa. 

Insensibilitatea noastră este complet în contradicţie cu ce reprezintă Terra. Casa noastră nu poate fi 

descrisă în totalitate în cuvinte deoarece ea pe lângă frumuseţe şi grandoare presupune şi o serie de 
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sentimente şi emoţii ce ni le poate trezi dacă ştim să o înţelegem. Întreg Pământul este ceva mirific, 

de la apa ce reprezintă 70% din suprafaţa Terrei până la uscat ce reprezintă 29% totul este fascinant 

şi fermecător atâta timp cât ştim să privim cu atenţie.   

Apa este viaţa noastră, alături de alte elemente fără de care nu am putea supravieţui. Oceanele sunt 

adevărate lumi subacvatice ce adăpostesc mii de specii de animale şi plante, fiecare surprinzătoare 

şi magice. Întreaga natură prezintă diversitate, măreţie, originalitate. Pădurile adăpostesc sute de 

specii de plante şi animale.  Totul este viu şi fermecător! 

Dacă am şti să ne bucurăm şi să folosim tot ce ne 

poate oferi natura fără să o distrugem, am observa 

ca viaţa poate fi mult mai uşoară decât pare. Viaţa 

pe Terra ar putea fi un vis dacă nu am  depăşi o 

limită esenţială si nu am deveni pe zi ce trece 

roboţi ce lasă viaţa să treacă pe lângă ei fără sa 

descopere în ce rai ascuns trăiesc. Dacă ne-am 

refugia o dată în natură, să uităm de tot, de lumea 

urbană, de agitaţia continuă şi am sta într-o pădure 

să contemplăm în acel loc mirific,  am realiza că 

lumea este mai mult decât un obicei zilnic şi o 

rutină plictisitoare. 

Stând pe iarba fragedă şi umedă, să te întinzi cu faţa spre cer şi să privesti printre ramurile arborilor 

seculari culoarea azurie a boltei cereşti ce te linişteşte, să simţi o adiere lină şi pură a vântului care 

te înalţă şi te adoarme, să auzi zgomotul pădurii şi a tuturor vietăţilor ce locuiesc acolo, păsărelele 

care ciripesc printre  ramurile copacilor şi câte o mierlă care cântă triluri lungi şi fermecătoare, să 

simţi mirosul proaspăt şi îmbătător al pădurii şi acea linişte ce domneşte într-un loc unde omul nu 

perturbă ciclul vieţii acelor fiinţe. Să devii una cu natura şi să simţi cum viaţa zburdă în fiecare 

colţişor. 

Pământul este casa noastră deoarece o dată ce ajungem în 

inima naturii, simţim că facem parte din ea şi nu am mai 

vrea sa plecăm niciodată pentru că raiul nu este doar în Cer 

în Împărăţia lui Dumnezeu ci raiul poate fi şi pe Pământ 

dacă ştim să îl descoperim. Acest lucru nu este atât de greu 

pe cât pare deoarece natura vrea să fie tratată aşa cum 

merită şi o dată ce îţi doreşti, ea îţi va deschide porţile spre 

misterul liniştii trupeşti şi sufleteşti spre locul unde aparţii 

cu adevărat şi unde vei simţi că într-adevăr Pământul este 

casa ta cu adevărat şi că tu eşti legat pentru totdeauna de 

el.  
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Gesturi pentru salvarea planetei 

Popescu Andrei, clasa a V-a A 

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 127 “R. Peru”, Bucureşti, Sector 5 

Prof. Marian Magdalena 

 

  Pentru protejarea planetei trebuie făcute gesturi. Un singue gest, făcut de o singură 

persoană nu înseamnă nimic, asta nu va schimba planeta. Dar dacă, milioane de persoane fac un mic 

gest, efectul va fi spectaculos. Ce putem face pentru a salva planeta? Iată câteva exemple: 

În excursii , la munte aşteaptă până găseşti o pubelă pentru a arunca resturile. 

Înainte de a pleca în drumeţie, gândeşte-te să iei un sac pentru a-l folosi pentru resturi. 

Atunci când îţi cumperi rechizite şcolare, ai în vedere această listă: 

: caută-le pe cele făcute din hârtie reciclată şi foloseşte ambele feţe ale hârtiei. 

Vei salva astfel mulţi arbori. Evită hârtia colorată, căci fabricarea ei este poluantă. 

: cele mai bune gume de şters sunt cele necolorate. Nu cumpăra gume cu suport 

care nu serveşte la nimic. 

 nu cumpăra calculatoare care funcţionează pe bază de baterii. Aceste sunt mult 

mai nocive pentru mediul înconjurător decât calculatoarele solare, care în plus sunt mai economice. 

cumpără lipici în care solventul este înlocuit cu apă.  

cumpără-le pe cele fabricate pe bază de apă sau alcool şi colorant alimentar. Altele sunt  

toxice. 

nu cumpăra linii din plastic, care sunt fragile şi foarte dăunătoare pentru mediu. Caută linii  

din lemn, necolorate.  

Nu utiliza niciodată produse pe care este scris „periculos pentru mediu” sau produse care poartă 

menţiunea coroziv, exploziv, nociv, toxic, uşor inflamabil şi iritant. Sunt periculoase pentru tine şi 

pentru natură. 

Există în lume produse ecologice care se pot cumpăra din magazine bio şi nu numai. Aceste 

produse sunt făcute pentru a fi reciclate, reutilizate. Ele sunt fabricate din lemn, sticlă, lână sau alte 

materiale naturale. De exemplu, mai bine foloseşti serveţele din textile decât cele de unică folosinţă, 

precum şi folosirea  ambalajelor trebuie să fie redusă la maxim. 

Gândeşte-te, atunci când mergi la cumpărături să iei o pungă de pânză. Nu va mai fi nevoie să 

foloseşti pungi din plastic. 

Triază deşeurile. 
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Reutilizează, repară, redu, reciclează. Astfel, vei consuma mai bine. 

Spray-urile cu aerosoli conţin gaze toxice. Trebuie evitate cu orice preţ. Numeroase produse 

ecologice sunt disponibile în magazine. Se poate folosi un spray biologic. 

Să folosim energie regenerabilă: eoliană, hidroenergie, etc. 

Nu arunca deşeuri pe pământ, în mare sau pe plajă. 

Foloseşte bicicleta sau mergi pe jos în loc să foloseşti automobilul 

care poluează. 

Cumpără produse autohtone pentru a reduce transporturile. 

Cumpără doar cantitatea de produse de care ai nevoie, nu mai 

mult. 

Returnează tot ce nu este reciclabil, precum bateriile sau 

medicamentele, acolo de unde le-ai cumpărat sau du-le în 

locuri care acceptă să le recupereze. 

Condu cu viteză mai mică, pentru un consum mai mic de carburant, gazele care ies din motor sunt 

poluante. 

Utilizează mai degrabă o barcă fără motor, pentru a polua mai puţin apele. 

Când cumperi mobilă din lemn, asigură-te că lemnul provine de la o specie care nu este pe cale de 

dispariţie. 

Recuperează mobila din lemn, folosind-o pentru a face alta. 

Foloseşte încălzirea electrică în loc de cea pe bază de lemn. 
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Dreptul la o planetă curată 

 

Autor: Ene Denis, cls a VI-a 

 Indrumator: prof. Mincă Mihaela 

Sc cu cls I-VIII “Gh. Popescu” Margineni Slobozia 

Localitatea Scornicesti, jud Olt 

 

 

“Pământul nu este o moștenire de la părinții  noștri, ci un împrumut de la copiii noștri” 

(proverb amerindian) 

De-a lungul istoriei, Pământul a fost profund modificat de activitățile oamenilor. Timp de secole, 

aceștia au crezut că resursele Pământului sunt inepuizabile. Procesele de degradare s-au accelerat 

însă, iar astăzi, conștientizând pericolul, oamenii încearcă să protejeze și să conserve planeta, mai 

ales privind aerul sau apele care  trec dintr-o țară în alta. La fel se întâmplă și în cazul poluării 

oceanului planetar care este un bun comun, iar oamenii trebuie să răspundă și de speciile de plante 

și animale a căror viață este amenințată de lupta pentru modernizare. Astfel, astăzi vorbim de 

protejarea aerului, a apelor, a florei și a faunei – elemente indispensabile vieții – de aici rezultând 

importanța educației ecologice. 

Pentru a da un bun exemplu  și celor mici și celor mari, în vara lui 2010, elevii Șc cu cls I-VIII “Gh 

Popescu” Mărgineni Slobozia, din 

localitatea Scornicești Olt, împreună cu 

inimoasele noastre cadre didactice, am 

participat la școala de vară organizată în 

unitatea noastră, cu tema “Dreptul la o 

planetă curată”. Activitătile cuprinse  în 

proiect au fost diverse, iar noi, elevii, am 

participat cu mult   sufletul în fiecare zi 

din acea perioadă. 

Cele zece zile de întâlnire cu  toți colegii 

participânt la  școala de vară au trecut 

extrem de repede deoarece în fiecare zi 

am făcut altceva.  

 

Am desfășurat activități: 

De creație plastică și arta decorativă din materiale reciclabile 

Strângerea de peturi și hârtie de pe Râul Plapcea 
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Confecționarea plăcuțelor cu mesaje de avertisment și protejare a pădurii 

Întreceri sportive în curtea școlii 

Curățarea pădurii din apropierea satului de uscături și colectarea acestora în magazia școlii   

Vizită la Primăria Orașului Scornicești și realizarea unei expoziții cu lucrările create din materiale 

recilabile 

Expoziție cu titlul „Dreptul la un mediu curat” 

Concurs de pescuit și organizarea unui picnic pe malul 

râului curățat 

La  finalul proiectului eu și ceilalți colegi am înțeles  

că o atitudine ecologica este constructivă, pe când o 

atitudine de nepăsare poate distruge natura.  Am 

conștientizat  ca ecologia nu reprezintă o simplă 

noţiune, ci este știința care studiază relațiile dintre 

organisme și mediul lor de viața, că a trăi ecologic este 

imperios necesar pentru noi toți. 

 

Chiar dacă Pământul ne-a fost oferit în dar, nu este al 

nostru. Este în egală măsură, dacă nu chiar mai mult, 

al generațiilor viitoare. Deci trebuie protejat și conservat! 
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Salvaţi planeta PĂMÂNT! 

Elev: Cioaric Ciprian 

Profesor coordonator: Matei Ioana 

 Şcoalacu clasele I-VIII, Anghel Saligny”, Focşani 

 

                                                                                                                                

„ Educaţia copilului trebuie să urmărească formarea 

acestuia în spiritul respectului faţă de mediul 

înconjurător” 

   (din Convenţia cu privire la Drepturile copilului) 

 

 

 

Omul face parte din natura: 

 

Milioane de ani in urma: 

 

 

 

 

 

Se hraneau cu plante,                Contruiau locuinte din lut                     Se ocupau numai cu vanatul,  

     fructe de padure,                                                                                   pescuitul,culegerea fructelor 

     si carne cruda 

 

 

La acest sfârşit de secol şi început de mileniu, lumea se află în efervescenţă. Schimbările care au 

avut loc şi vor avea loc, creează, într-o viziune optimistă, speranţe şi pentru remedierea fie şi 
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treptată a mediului înconjurător. În tumultul generalizat al schimbărilor, trebuie să tragem încă un 

semnal de alarmă legat de mediul înconjurător şi de supravieţuirea omului şi a existenţei vieţii pe 

Terra. 

            Realităţile zilelor noastre arată că secolul XX este perioada celor mai mari descoperiri şi 

transformări ale civilizaţiei omeneşti, dar şi cele mai complexe şi uneori nebănuite efecte asupra 

vieţii. 

Perfecţionarea şi modernizarea proceselor tehnologice, utilizând cele mai noi cuceriri ştiinţifice, au 

redus mult consumurile specifice de materii prime, dar nu şi pe cele energetice. Ca urmare a 

industrializării şi creşterii producţiei de bunuri au sporit mult materialele ce afectează mediul 

ambiant. 

 Tot mai des, o parte din materiile prime intermediare sau finale, produse deosebit de complexe, se 

regăsesc în aer, apă şi în sol. Ploile acide sunt tot mai dese, ca urmare a prezenţei dioxidului de sulf 

din aer, datorită dezvoltării proceselor termice şi a utilizării unor combustibili inferiori; sunt 

evacuate în atmosferă importante cantităţi de oxizi de azot, de carbon, negru de fum, săruri şi oxizi 

ai metalelor, antrenate de gazele de ardere, produse cu efecte dăunătoare asupra vegetaţiei, în 

general, şi direct sau indirect asupra omului. 

             “Mediul natural”, adică aerul, oceanele, mările, lacurile, apele curgătoare, solul şi subsolul 

şi formele de viaţă pe care aceste ecosisteme le creează şi le susţin este imaginea cea mai comună 

pe care omul obişnuit şi-o face atunci când vorbeşte despre mediul înconjurător. 

               Deteriorarea mediului ambiant este cauzată de: existenţa prea multor automobile, avioane 

cu reacţie şi nave de mare tonaj, a prea multor fabrici care funcţionează după tehnologii vechi, 

poluante, mari consumatoare de materii prime, apă şi energie, fenomene care sunt determinante, în 

ultimă instanţă, de necesităţi crescânde ale unei populaţii aflate în stare de explozie demografică şi 

îndeosebi de existenţa marilor aglomerări urbane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercetările amănunţite legate de calitatea mediului, de diminuarea surselor de poluare s-au 

concretizat prin intermediul unui ansamblu de acţiuni şi măsuri care prevăd: 
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cunoaşterea temeinică a mediului, a interacţiunii dintre sistemul economic şi sistemele naturale; 

consecinţele acestor interacţiuni; resursele naturale trebuiesc utilizate raţional şi cu maxim de 

economicitate 

 prevenirea şi combaterea degradării mediului provocată de om, dar şi datorate unor cauze naturale 

armonizarea intereselor imediate şi de perspectivă ale societăţii în ansamblu sau a agenţilor 

economici privind utilizarea factorilor de mediu 

 

Pentru protejarea mediului, în primul rând trebuie identificate zonele afectate, evaluat gradul de 

deteriorare şi stabilite cauzele care au produs dezechilibrele respective. 

            În ceea ce privesc modalităţile de protejare trebuie soluţionate trei categorii de probleme: 

 

crearea unui sistem legislativ şi instituţional adecvat şi eficient care să garanteze respectarea legilor 

în vigoare. 

evaluarea costurilor acţiunilor de protejare a mediului şi identificarea surselor de suportare a 

acestora. 

elaborarea unor programe pe termen lung corelate pe plan naţional şi internaţional referitor la 

protejarea mediului. 

 

Şi tu poţi preveni dispariţia unor plante din zona în care trăieşti. 

Nu rupe crengile copacilor şi nu le jupui scoarţă de pe tulpini. 

Plantează, împreună cu părinţii tăi, un copac şi flori în curtea casei tale. 

Învaţă cum se îngrijesc legumele din grădină. 

Dacă stai la oraş poţi să-ţi aduci natura mai aproape de tine; fati o minigradina pe balcon şi 

urmăreşte dezvoltarea plantelor din ea. 

Dacă aerul, apa şi solul sunt poluate, plantele se îmbolnăvesc şi mor. 

Dacă vei folosi hârtia în mod raţional, vei contribui la salvarea pădurilor. 

www.fotografie.ro 

www.blur.ro 
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Dreptul la o planetă curată 

Autor: elev Ene Denis, cls a VI-a 

 Indrumator: prof. Mincă Mihaela 

Sc cu cls I-VIII “Gh. Popescu” Margineni Slobozia 

Localitatea Scornicesti, jud Olt 

 

 

“Pământul nu este o moștenire de la părinții  noștri, ci un împrumut de la copiii noștri” 

(proverb amerindian) 

De-a lungul istoriei, Pământul a fost profund 

modificat de activitățile oamenilor. Timp de 

secole, aceștia au crezut că resursele 

Pământului sunt inepuizabile. Procesele de 

degradare s-au accelerat însă, iar astăzi, 

conștientizând pericolul, oamenii încearcă să 

protejeze și să conserve planeta, mai ales 

privind aerul sau apele care  trec dintr-o țară 

în alta. La fel se întâmplă și în cazul poluării 

oceanului planetar care este un bun comun, 

iar oamenii trebuie să răspundă și de speciile 

de plante și animale a căror viață este 

amenințată de lupta pentru modernizare. Astfel, 

astăzi vorbim de protejarea aerului, a apelor, a florei și a faunei – elemente indispensabile vieții – de 

aici rezultând importanța educației ecologice. 

Pentru a da un bun exemplu  și celor mici și celor mari, în vara lui 2010, elevii Șc cu cls I-VIII “Gh 

Popescu” Mărgineni Slobozia, din localitatea Scornicești 

Olt, împreună cu inimoasele noastre cadre didactice, am 

participat la școala de vară organizată în unitatea noastră, 

cu tema “Dreptul la o planetă curată”. Activitătile cuprinse  

în proiect au fost diverse, iar noi, elevii, am participat cu 

mult   sufletul în fiecare zi din acea perioadă.  

Cele zece zile de întâlnire cu  toți colegii participânt la  

școala de vară au trecut extrem de repede deoarece în 

fiecare zi am făcut altceva.  

 

Am desfășurat activități: 

De creație plastică și arta decorativă din materiale reciclabile 
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Strângerea de peturi și hârtie de pe Râul Plapcea 

Confecționarea plăcuțelor cu mesaje de 

avertisment și protejare a pădurii 

Întreceri sportive în curtea școlii 

Curățarea pădurii din apropierea satului de 

uscături și colectarea acestora în magazia școlii   

Vizită la Primăria Orașului Scornicești și 

realizarea unei expoziții cu lucrările create din 

materiale recilabile 

Expoziție cu titlul „Dreptul la un mediu curat” 

Concurs de pescuit și organizarea unui picnic pe malul râului curățat 

La  finalul proiectului eu și ceilalți colegi am înțeles  că 

o atitudine ecologica este constructivă, pe când o 

atitudine de nepăsare poate distruge natura.  Am 

conștientizat  ca ecologia nu reprezintă o simplă 

noţiune, ci este știința care studiază relațiile dintre 

organisme și mediul lor de viața, că a trăi ecologic este 

imperios necesar pentru noi toți. 

 

Chiar dacă Pământul ne-a fost oferit în dar, nu este al 

nostru. Este în egală măsură, dacă nu chiar mai mult, al 

generațiilor viitoare. Deci trebuie protejat și conservat! 
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Abordarea interdisciplinara a educatiei 
ecologice 

Eleva:Bivol Manuela, clasa a VIII a 

Prof.Mihai Georgiana Irena 

Scoala cu clasele I-VIII Leresti 

 

Motto: 

“Preţuieste-ma şi iubeşte-ma, omule, fiindca toate frumuseţile mele, padurile, vaile şi izvoarele, 

cararile şi crestele, piscurile cu toate vieţuitoarele şi florile ţi le daruiesc, sa te bucuri de ele, sa devii 

mai puternic, mai generos, mai bun.” 

 

Deteriorarea accentuată a mediului de viaţă este rezultatul unei crize ecologice, iar semnalele care 

ne atenţionează merg de la extinderea poluării, degradarea şi subţierea stratului de ozon al 

atmosferei, dispariţia unor specii de plante şi animale cu consecinţe asupra biodiversităţii, 

distrugerea pădurilor, diminuarea surselor de materii prime, gospodărirea neraţională a surselor de 

energie convenţională. 

 Ar trebui să fim constienţi de faptul ca civilizaţia cu toate avantajele ei rămâne „datoare”, iar 

această „datorie” cumulată a determinat modificarea neraţională a echilibrului biologic din natură. 

 Educaţia ecologică este o formă a educaţiei care 

printr-un sistem de acţiuni specifice are menirea de a 

asigura formarea unei conştiinţe ecologice, respectiv 

modelarea ei, având ca ideal democraţia biotică prin care 

este recunoscut rolul fiecărei vieţuitoare în ansamblul 

sistemului viu. 

 La rândul său, conştiinţa ecologică stă la baza  

conduitei ecologice, a comportamentului ecologic. Se 

porneşte de la principiul democraţiei biocentrice, prin care 

fiinţa acordă dreptul la existenţă tuturor resurselor de care 

se foloseşte. 

 Educaţia privind mediul înconjurător se bazează pe 

principii globale şi sistemice, principii fundamentate de 

existenţa interrelaţiilor în întreaga lume vie, de faptul că 

fiecare acţiune produce o reacţie, care în complexul 

sistemelor vii este de multe ori imprevizibilă. 

 Problema mediului înconjurător este una globală şi 

ar trebuie să fie conştientizată nu numai de către agenţiile 
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de monitorizare a calităţii mediului, ci şi de oamenii de rând care nu au neapărat cunoştinţe de 

specialitate în domeniu. Astfel, educaţia ecologică este un proces menit să sensibilizeze oamenii, să-

i facă mai conştienţi şi preocupaţi de problemele mediului înconjurător. Scopul final al educaţiei 

ecologice este acelaşi în întreaga lume: de a forma o mentalitate sănătoasa vis-à-vis de calitatea 

mediului în care trăim. Acest deziderat poate fi îndeplinit cu succes dacă acest tip de educaţie este 

iniţiat încă din primii ani  de şcoală. 

 Prin tratarea interdisciplinara a problemelor privind protecţia mediului, contribuim la 

formarea unui comportament ecologic fată de mediul înconjurător.  

Pentru educaţia ecologică putem apela la conţinutul unor texte literare sau texte cu conţinut ştiinţific 

care pot constitui punctul de plecare pentru discutarea unor probleme de mediu. Compunerile libere 

pe teme legate de natură pot contribui la 

conştientizarea şi responsabilizarea elevilor faţă 

de problemele mediului înconjurător.  

Rebusurile, curiozităţile din lumea plantelor şi 

animalelor, realizarea unor fotografii, colectarea 

de materiale din natură contribuie la realizarea 

unor conexiuni între cunoştinţele însuşite la 

diferite discipline. 

 Unele teme prevăzute de programa de 

istorie ne dau posibilitatea realizării tangenţiale a 

educaţiei ecologice. Elevii află ca viaţa oamenilor 

este strâns legată de mediul în care trăiesc şi că 

trebuie sa aibă o atitudine corespunzătoare fata de 

natură. Oamenii au produs schimbări importante 

în natură, nu întotdeauna dintre cele mai bune. 

 Problemele de matematică, de aflare a unor 

suprafeţe de teren ocupate de diferite culturi sau păduri, de aflare a unor cantităţi de diferite 

materiale din natură pot conduce la convingerea elevilor că mediul trebuie protejat, că pot colecta 

materiale refolosibile în vederea păstrării resurselor naturale. 

Aplicaţiile in teren ofera elevilor posibilitatea de a-si forma deprinderi de cercetare si de a folosi 

conexiunile interdisciplinare (fizica, chimie, geografie, biologie ) in inţelegerea complexa a 

fenomenului biologic. Realizata sub forma unor drumetii, in ecosisteme variate, oferite de locaţia 

scolii, cercetarea stiinţifica ecologica se dovedeste a avea pe langa o componenta stiinţifica si una 

educativa de formare a comportamentului ecologic, de responsabilizare a elevului  pentru impactul 

sau asupra naturii. 

Activitaţile de ecologie organizate în şcoală sunt menite să atragă elevii la cunoaşterea fenomenelor  

lumii vii, la realizarea unor acţiuni care să evidenţieze rolul naturii în viaţa omului, la descoprerirea 

şi verificarea unor adevăruri ştiinţifice, la dezvoltarea spiritului de cercetare, la formarea unei 

gândiri ecologice şi la dezvoltarea capacităţilor de comunicare. 
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Aşadar ne-am propus sa-i implicam pe elevi in activitaţi şi acţiuni menite sa le trezeasca interesul şi 

sa le dezvolte comportamente adecvate pastrarii unui mediu curat. 

La noi in şcoala s-au implementat mai multe proiecte in care am 

marcat Ziua mondiala a apei,Ziua Pamantului,Luna Padurii,Ziua 

Pasarilor,Ziua internationala a sanataţii Ziua mediului. 

In cadrul fiecarui proiect elevii au desfasurat activiţati in care au 

demonstrat un comportament ecologic. 

          Ziua Mondiala a Apei a fost sarbatorita printr-un program 

organizat in Centrul de Documentare  şi Informare al scolii: 

“Apa –miracolul vietii”-prezentare Power Point ,sceneta“Circuitul 

apei in natura”cu elevii clasei a V a “Curiozitati despre apa”-

propuse de elevi ,“Sa cunoastem raurile din Romania”- concurs 

intre doua echipe cu elevii clasei a VII I a. 

Elevii clasei a VIII a şi elevii clasei a VII a impreuna cu doamna  

prof. de biologie Mihai Georgiana si domnul prof. de geografie 

Bratu Ionut au iniţiat o campanie de ecologizare a Raului 

Targului,raul care strabate com Leresti,afluent al raului Arges . 

Ziua Padurii a fost marcata printr-un concurs de picturi ,colaje şi desene la care au participat elevii 

din toata scoala. Legat de aceasta luna s-a realizat şi un concurs “Cea mai buna echipa la curatenia 

scolii!”unde elevii au participat la curatenia de primavara in livada si curtea scolii. 

Ziua Pasarilor a fost marcata de clasa a VII a cu un recital de poezie “Din lumea pasarilor”,elevii au 

realizat colaje cu aspecte din lumea pasarilor şi au construit casuţe pentru pasari. 

Ziua internaţionala a Sanataţii  sub sloganul “Sanatate de la toate! 

Invaţam sa mancam produse naturale si sanatoase!”elevii claselor a VII a şi a VIII a au realizat 

ecusoane reprezentand legume şi fructe,au conceput chestionare privind stilul de alimentatie al 

elevilor şi au realizat prezentari Power Point privind o alimentaţie sanatoasa. 

Ziua Pamantului a fost marcata prin plantarea de braduţi in curtea şcolii. 

Ziua Mediului a fost marcata cu o vizita la Muzeul de Ştiinţe naturale Piteşti. 

Speram ca prin activitaţile de ecologie organizate în şcoală am schimbat mentalitatea elevilor 

privind protejarea mediului inconjurator şi ca am reuşit sa realizam conştientizarea acestuia de 

efectele actiunilor proprii asupra naturii.  

 

Constantin parvu   1981  indrumar pentru cunoasterea naturii  editura didactica si pedagogica 
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Raza morţii 

Autor: Ciobanu Nicoleta 

Indrumator: Profesor, Bratu Elena Mihaela 

Şcoala cu clasele I-VIII, nr.1 Gratia 

 

             Radioactivitatea este proprietatea pe care o au unele 

elemente de a se transforma prin dezintegrare în alt element, 

după emiterea unor raze, adică de energie. Există o radio 

activtate naturală (ce a radiului, de exemplu). Există însă şi o 

radioactivitate artificială.  

             Iradierea se produce când un individ sau un obiect sunt 

supuşi razelor (alfa, beta, gamma) unei surse radioactive. Iradierea 

se opreşte dacă te îndepărtezi de sursă, dar efectele ei sunt uneori ireversibile. 

             Contaminarea radioactivă se produce atunci când un individ sau un obiect intră în contact 

cu un corp sau cu praf radioactiv. Această contaminare este deosebit de gravă când praful sau 

obiectele contaminate (fructe, produse lactate) sunt absorbite. Anumite elemente radioactive se 

fixează în oase sau în organe şi emit raze atâta timp cât sunt prezente în organism. În cazul prafului 

inhalat în plămâni, metode de spălare permit evacuarea produselor periculoase. 

Din vremuri imemorabile, omul se află într-o baie de raze naturale: cele care vin din Univers, cele 

care emană din sol, cele care emană din universul însuşi. Se estimează că un parizian, de plidă, 

primeşte annual o iradiere de 100 milirazi: 30 de milirazi din Cosmos, 40 din sol şi 30 din el însuşi. 

De fiecare dată când se ridică 20 de metri (etajul al şaptelea) trebuie adăugat 1 milirad. Atunci când 

urcă pe Mont Blanc, se adaugă 240 de milirazi. Dacă petrece 15 zile de concediu în Limousin sau 

Bretagne, ţinuturi granitice, deci încărcate cu uranium, doza natural de iradiere sporeşte la 400 de 

milirazi. 

În timpul unei iradieri accidentale este necesar, pentru a stabili diagnosticul şi tratamentul, să se 

cunoască bine dozele primate şi repartizarea lor. Tratamentele diferă foarte mult în funcţie de durata 

de expunere şi de întinderea iradierii. Pentru a le cunoaşte, în anumite cazuri se reconstituie exact 

accidentul şi se reproduce pe un manechin făcut din 31 de “tranşe” de material echivalând ţesuturile 

şi oasele corpului uman şi conţinând 320 dozimetre implantate la diverse nivele. O tehnică nouă – 

dozimetria biologică – permite estimarea cantitativă precisă a daunelor suferite de organe şi celule. 

Sunt detectate chiar modificările cromozomice. 

Tratamentul este complex. Un transplant de măduvă poate avea loc doar dacă doza primită este 

omogenă, altfel fiind exclus. Scopul este de a face să crească din nou numărul globulelor albe, de a 

reduce tulburările hemoragice şi de a suprima anemia răspunzătoare de dificultăţile respiratorii. 

În sfârşit, se poate acţiona preventive: în Germania şi S.U.A. s-a decis distribuirea tabletelor cu iod. 

Acesta trebuie să împiedice fixarea în glanda tiroidă a iodului 131, un produs de fisiune care, în 

cazul unui accident nuclear, se poate răspândi dintr-o central. 



 

103 
 

Un mediu curat- o viaţă sănătoasă! 

Elev:  Robert CUBIN, clasa a XII-a A 

Prof. Claudia Ramona STOICONI 

Colegiul Economic al Banatului Montan Reşiţa, Craş-Severin 

 

MOTTO: „Nu vom fi niciodată destul de recunoscători faţă de pământul care ne-a dat 

totul” – Constantin Brâncuşi 
 

Chiar mă întreb cine dă dreptul să ruinăm această planetă a noastră? 

 

Planeta noastră, Pământul, s-a născut în urmă cu 4,6 

miliarde de ani. Dar, pe vremea aceea, nu avea aspectul 

de azi: rocile, apa şi aerul s-au format încetul cu încetul şi 

apoi a apărut viaţa. 

În urmă cu 4,6 miliarde un nor imens de materie gazoasă 

şi pulberi care se învârtea în spaţiu s-a condensat şi a dat 

naştere unei stele, Soarele. În apropierea Soarelui, 

pulberile de roca s-au aglomerat si-au formar cele 9 planete 

ale sistemului Solar, printre care şi Pământul 

De la formarea sa, Pământul a evoluat mult. Istoria sa a fost marcată de evenimente importante, ca 

formarea oceanelor, apariţia vieţii, apariţia sau dispariţia unor animale şi plante. Oamenii de ştiinţă 

au numit prima perioadă din istoria Pamatului Precambrian-ul (acum, 4,6 miliarde-540 milioane-de 

ani). 

Urmează apoi patru perioade numite ere geologice: Era Primara (acum 540-245 milioane de ani), 

Era Secundara (245-64 milioane de ani), Era terţiară (acum 65-2 milioane de ani), şi, în sfârşit, Era 

Cuaternara (acum 2 milioane de ani-pana in zilele noastre). 

Din acele timpuri până astăzi, Pământul a cunoscut o serie de schimbări majore în ceea priveşte 

aspectul . 

Prin mediu înconjurător sau mediu ambiant se înţelege ansamblul de elemente şi fenomene naturale 

şi artificiale de la exteriorul Terrei, care condiţionează viaţa în general şi pe cea a omului în special.  

Bineînţeles că starea mediului înconjurător, ce depinde numai şi numai de fiecare dintre noi, ne 

afectează în mod direct viaţa şi sănătatea noastră. Această temă “Un mediu curat – o viaţă 

sănătoasă”, ar trebui să fie o deviză pentru întreaga populaţie a globului. Este nevoie de mai multă 

atenţie şi de mai multă responsabilitate din partea fiecărui cetăţean pentru a trăi într-un mediu curat, 

pentru a respira aer curat, pentru a bea apă curată şi pentru a putea folosi condiţiile de viaţă pe care 

ni le oferă natura. Însă, se pare că oamenii tratează cu neglijenţă acest aspect important al vieţii lor, 
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ceea ce duce la agravarea procesului de poluare şi distrugere a mediului şi implicit la distrugerea 

sănătăţii fiecăruia dintre noi şi a celor din jur. 

 reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente străine, 

numite poluanţi, ca urmare a activităţii omului, şi care provoacă prin natura lor, prin concentraţia în 

care se găsesc şi prin timpul cât acţionează, efecte nocive asupra sănătăţii, creează disconfort sau 

împiedică folosirea unor componente ale mediului esenţiale vieţii.  

Poluarea mediului privită îndeosebi prin prisma efectelor nocive asupra sănătăţii a îmbrăcat de-a 

lungul timpului mai multe aspecte concretizate în diferite tipuri de poluare şi anume: 

♪ , cea mai veche şi mai bine cunoscută dintre formele de poluare, este 

produsă prin eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător a germenilor microbieni producători 

de boli.  

♪  constă în eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător a diverselor 

substanţe chimice.  

♪  este cea mai recentă şi cuprinde, în primul rând, poluarea radioactivă ca 

urmare a extinderii folosiri izotopilor radioactivi în ştiinţă, industrie, agricultură, zootehnie, 

medicină etc.. Pericolul deosebit al substanţelor radioactive în mediu şi în potenţialul lor nociv chiar 

la concentraţii foarte reduse. Poluării radioactive i se adaugă poluarea sonoră, tot ca o componentă 

a poluării fizice. Zgomotul, ca şi vibraţiile şi ultrasunetele sunt frecvent prezente în mediul de 

muncă şi de viaţă al omului modern, iar intensităţile poluării sonore sunt în continuă creştere.  

Solul, ca şi aerul şi apa este un factor de mediu cu influenţă deosebită asupra sănătăţii. De calitatea 

solului depinde formarea şi protecţia surselor de apă, atât a celei de suprafaţă cât mai ales a celei 

subterane. Poluarea solului este considerată ca o consecinţă a unor obiceiuri neigienice sau practici 

necorespunzătoare, datorată îndepărtării şi depozitării la întâmplare a reziduurilor rezultate din 

activitatea omului, a deşeurilor industriale sau utilizării necorespunzătoare a unor substanţe chimice 

în practica agricolă.  

Ţinând seama de provenienţa lor,  pot fi clasificate în: 

- reziduuri menajere, rezultate din activitatea zilnică a oamenilor în locuinţe şi localuri publice; 

- reziduuri industriale, provenite din diversele procese tehnologice care pot fi formate din materii 

brute, finite sau intermediare şi au o compoziţie foarte variată în funcţie de ramura industrială şi de 

tehnologia utilizată  

- reziduuri agro – zootehnice, legate îndeosebi de creşterea şi îngrijirea animalelor. 

Elementele poluante ale solului sunt de două categorii: 

-  reprezentate de organisme (bacterii, virusuri, paraziţi), eliminate de om 

şi de animale, fiind în cea mai mare parte patogene.  
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- , sunt în cea mai mare parte, de natură organică. Importanţa lor este 

multiplă: ele servesc ca suport nutritiv pentru germeni, insecte şi rozătoare, suferă procese de 

descompunere cu eliberare de gaze toxice, pot fi antrenate în sursele de apă, pe care le degradează. 

Ca măsuri de prevenire şi combatere a poluării solului sunt: colectarea igienică a reziduurilor 

menajere în recipiente speciale, îndepărtarea organizată şi la perioade cât mai scurte a reziduurilor 

colectate în afara localităţilor, depozitarea controlată sau tratarea corespunzătoare a reziduurilor 

îndepărtate prin neutralizarea lor, utilizarea în agricultură, ca îngrăşământ natural, a reziduurilor, 

incinerarea reziduurilor uscate, recuperarea şi reutilizarea (reciclarea) reziduurilor etc. 

Apa este un factor de mediu indispensabil vieţii. Ea îndeplineşte în organism multiple funcţii, fără 

apă toate reacţiile biologice devenind imposibile. Lipsa de apă sau consumul de apă poluată are 

multiple consecinţe negative asupra omului şi sănătăţii sale.  

La poluarea apei contribuie un număr mare de surse, care sunt clasificate în: 

♫  

- apele reziduale comunale, care rezultă din utilizarea apei în locuinţe şi instituţii publice, bogate în 

microorganisme, dintre care multe patogene; 

- apele reziduale industriale, provenite din diverse procese de fabricaţie sau sunt utilizate la 

transport, ca solvent sau separator, la purificarea şi spălarea materiilor prime, semifinite şi finite, 

sau a ustensilelor şi instalaţiilor,  

apele reziduale agro – zootehnice, provenite mai ales ca urmare a utilizării apei în scopuri agricole 

(irigaţii), cât şi pentru alimentarea animalelor şi salubritatea crescătoriilor de animale.  

♫ , sunt reprezentate de apele meteorice (ploaie, zăpadă), reziduurile 

solide de tot felul, diversele utilizări necorespunzătoare (topirea inului sau cânepii). 

 Ca măsuri de prevenire a poluării apei sunt: interzicerea îndepărtării la întâmplare a reziduurilor de 

orice fel care ar putea polua apa, organizarea corectă a sistemelor de canalizare şi a instalaţiilor 

locale, construirea de staţii de epurare, construirea de staţii sau sisteme de epurare specifice pentru 

apele reziduale ale întreprinderilor industriale, înzestrarea cu sisteme de reţinere şi colectare a 

substanţelor radioactive din apele reziduale ale unităţilor unde se produc sau se utilizează 

radionuclizi, controlul depozitării reziduurilor solide. 

Aerul formează învelişul gazos al Pământului, reprezentând şi el un element indispensabil vieţii. 

Poluarea aerului constă din modificarea compoziţiei sale normale  în mod deosebit prin pătrunderea 

în atmosferă a unor elemente străine şi cu efecte nocive.  

Sursele de poluare a aerului sunt: 

♪ , reprezentate de diversele procese care se petrec în natură sunt: 

solul, care suferă fenomene de eroziune şi măcinare cu eliberare de particule foarte fine; 

- plantele şi animalele, care pot elimina în aer diverse elemente(fulgi,polen,păr) 
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- erupţiile vulcanice, care aruncă în aer mari cantităţi de gaze, particule solide; 

♪ , reprezentate de activităţile omului: 

- procesele de combustie, de la încălzirea locuinţelor şi până la 

combustibilul utilizat pentru producerea de energie în scopuri 

industriale; 

- procesele industriale, constituite din răspândirea în aer a 

diverşilor poluanţi eliminaţi de întreprinderile industriale; 

transporturile, constând în transporturi de tip feroviar, naval şi 

aerian şi în special rutier; 

Măsurile cele mai importante pentru împiedicarea poluării masive a atmosferei sunt: construirea de 

întreprinderi în afara zonelor de locuit, tratarea prealabilă a combustibilului folosit sau a unor 

materii prime pentru reducerea concentraţiei de poluanţi, asigurarea unor arderi complete a 

combustibililor utilizaţi în industrie, înzestrarea întreprinderilor industriale cu instalaţii de reţinere a 

poluanţilor, reglarea corespunzătoare a arderilor la autovehicule pentru reducerea eliminării 

poluanţilor, înlocuirea combustibilului inferior cu cel superior, mai puţin poluant, amenajarea cât 

mai multor spaţii verzi etc. 

Formele de poluare sunt foarte diverse şi afectează multe aspecte ale Terrei. Unele din efectele 

devastatoare ale poluanţilor nu pot fi observate în momentul poluării însă, în timp, consecinţele 

majore vor afecta întreaga planetă şi în acelaşi timp şi pe cel care dă naştere acestei situaţii : 

 

 Deşi o parte din poluarea mediului este rezultatul unor fenomene naturale cum ar fi erupţiile 

vulcanice, cea mai mare parte este cauzată de activităţile umane. 

Efectele indirecte ale poluării constau însă şi din influenţele asupra faunei şi florei, care uneori sunt 

mult mai sensibile decât organismul uman la acţiunea diverşilor poluanţi. Se ştie astfel că animalele, 

păsările, insectele, unele organisme acvatice, ca şi plantele suferă influenţa poluanţilor până la 

dispariţia sau distrugerea lor. 

Construind fabrici şi uzine, dezvoltând oraşele şi transporturile, defrişând pădurile pentru a folosi 

lemnul şi a mări suprafeţele agricole, aruncând nepăsător în apă şi în aer cantităţi mari de deşeuri 

toxice omul a stricat echilibrul natural existent în mediul înconjurător, aşa încât uneori şi-a pus în 

pericol însăşi viaţa lui. În asemenea situaţie, fiinţa umană s-a văzut nevoită să ia atitudine pentru 

înlăturarea răului pe care l-a produs şi să treacă urgent la luarea unor măsuri pentru protecţia 

mediului înconjurător, pentru menţinerea în natură a unui echilibru normal între toţi factorii care 

compun mediul. 

Pentru ca Pământul să rămână o planetă vie, interesele oamenilor trebuiesc corelate cu legile naturii.  

 Lupta împotriva poluării întregii planete solicită colaborare şi cooperare internaţională şi de aceea 

depinde de noi dacă vom trăi într-un mediu curat, sănătos şi nepoluat. Stă în puterea omului să ia 

măsuri eficiente şi să găsească soluţii pentru a opri continuarea şi agravarea acestui proces dăunător. 
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Planeta verde 

     Călin Andreea, clasa a IV a B 

 Şcoala Nr. 130 LUCEAFĂRUL, Bucureşti 

Prof.înv.prim. Tiţu Maria 
 

"Mediul natural", adică aerul, oceanele, mările, lacurile, apele 

curgătoare, solul şi subsolul şi formele de viaţă pe care aceste 

ecosisteme le creează şi le susţin este imaginea cea mai comună pe care 

omul obişnuit şi-o face atunci când vorbeşte despre mediul 

înconjurător. 

    

Până nu demult resursele naturale ale Terrei erau suficiente pentru 

nevoile omenirii. Perfecţionarea şi modernizarea proceselor 

tehnologice, utilizând cele mai noi cuceriri ştiinţifice, au redus mult 

consumurile specifice de materii prime, dar nu şi pe cele energetice. Ca 

urmare a industrializării şi creşterii producţiei de bunuri au sporit mult 

materialele ce afectează mediul ambiant. 

      O pădure, o baltă sau un lac, de exemplu, formează 

fiecare în parte un "ecosistem" care se intercondiţionează 

reciproc şi se readaptează continuu în căutarea unui anumit 

echilibru. Totalitatea factorilor naturali, determină condiţiile 

de viaţă pentru regnurile vegetale, animale şi pentru 

exponentul său raţional - omul, reprezentând mediul natural. 

In mediul natural distingem componente fizice naturale: aer, 

apa, relief, sol. 

Organismele apar sub forma vegetaţiei şi animalelor 

depinzând atât de factori tereştri ceea ce ne ajută să 

înţelegem implicaţiile care pot urma unor modificări terestre. 

Astfel noţiunea de "mediu înconjurător" cuprinde de fapt, toate activităţile umane în relaţia om-

natură, în cadrul planetei Terra. 

Natura reuşea până la urmă să refacă pădurile tăiate, vântul care umflă velele, râurile care puneau în 

mişcare roţile, deci sursele de energie utilizate de civilizaţiile agricole erau regenerabile. Odată cu 

sporirea populaţiei globului, ce a decurs paralel cu perfecţionarea organizării sociale şi, în special 

odată cu dezvoltarea industriei, a transporturilor mecanizate din ultimele doua secole, încercarea 

omului de a domina în lupta aspra cu natura, de a-i smulge lacom bogăţiile ascunse, începe sa aibă 

tot mai mult succes.  

 Deteriorarea mediului ambiant este cauzată de: existenţa prea multor automobile, avioane cu 

reacţie şi nave de mare tonaj, a prea multor fabrici care funcţionează după tehnlogii vechi, poluante, 

mari consumatoare de materii prime, apa şi energie, fenomene care sunt determinante, în ultima 
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instanţa, de necesităţi crescânde ale unei populaţii aflate în stare de explozie demografică şi 

îndeosebi de existenta marilor aglomerări urbane. 

 

       

Mediul înconjurător reprezintă un element esenţial al 

existenţei umane şi reprezintă rezultatul interferenţelor 

unor elemente naturale - sol, aer, apă, climă, biosfera - cu 

elemente create prin activitatea umană. Toate acestea 

interacţionează şi influenţează condiţiile existenţiale şi 

posibilităţile de dezvoltare viitoare a societăţii. 

Un alt factor care dăunează mediului este modernizarea 

transporturilor, accesibilitatea lejera în spaţiile verzi. 

Comportamentul individului poluează mediul într-o măsură mai mare sau mai mică, fie sub forma 

activităţii cotidiene, fie a consumurilor turistice. 

Prin dezvoltarea activităţii umane sunt afectate toate componentele mediului în proporţii diferite. 

Dintre aceste elemente cele mai importante sunt: peisajele, solul, apa, flora, fauna, monumentele, 

parcurile şi rezervaţiile, precum şi biosfera. 

De fapt, problema raportului dintre om şi mediul ambiant nu este nouă. Ea a apărut o data cu cele 

dintâi colectivităţi omeneşti, căci omul cu inteligenţa şi spiritul creator care îl defineşte, nu s-a 

mulţumit cu natura aşa cum era ea, ci a pornit cu curaj şi tenacitate la opera de transformare a ei 

potrivit nevoilor sale. 

 Multiplicându-se neîncetat, specia umana a adăugat peisajului natural privelişti noi, 

prefăcând mlaştini şi pământuri întâlnite în văi roditoare, ţinuturi aride în oaze de verdeaţă, a creat 

noi soiuri de plante de cultura şi a domesticit animale sălbatice. Până aici, echilibrul natural nu a 

avut de suferit decât, poate, pe arii foarte restrânse, care nu puteau afecta ansamblul. 

De când primul topor primitiv a doborât întâiul arbore, pădurile au pierdut jumătate din întinderea 

lor, în timp ce omenirea în acest răstimp s-a multiplicat de sute sau chiar mii de ori. Distrugerea 

pădurilor, cărora li se datorează în cel mai înalt grad stabilitatea şi calitatea a trei elemente 

fundamentale ale vieţii oamenilor - solul, aerul şi apa; s-a soldat de-a lungul timpului cu efecte 

dezastruoase. Pădurilor le revine un rol însemnat în fixarea stratului, relativ subţire, de sol fertil, 

mediul germinativ al masei vegetale. 

De aceea trebuie sa protejăm casa noastră, numita Terra!  
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